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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0716959-92.2017.8.11.0001 - Favor mencionar esse número

 REQUERENTE (S):

HIRAN MORA CASTILHO

ADVOGADO (A):

 MARIA ALICE ALENCAR MORA CASTILHO OAB/PR 18.608

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas Judiciais proposto por HIRAN 

MORA CASTILHO a fim de solicitar a devolução de valor recolhido no 

processo nº 1025387-98.2017.8.11.0041 em relação à Guia nº 14462, sob 

o fundamento de Extinção do Processo sem Apreciação do Mérito.

 É o relatório. DECIDO.

 Em que pese as alegações da parte, não se trata de hipótese abrangida 

pela Instrução Normativa SCA nº 02/2011 uma vez que a restituição 

pleiteada não se enquadra no conceito de valor recolhido indevidamente, 

em duplicidade ou a maior.

 As custas processuais decorrem da atividade desenvolvida pelo 

Estado-Juiz e são pagas como remuneração pelos serviços prestados 

pelo Estado em razão dessa atividade.

 Destarte, ao ajuizar a ação devidamente representada pelo causídico este 

tem ciência das responsabilidades e consequências da propositura da 

ação, dentre elas arcar com as custas processuais ao formular o pedido.

 Posto isto, INDEFIRO o pedido para restituição do valor referente às Guia 

nº 14662.

 Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se o expediente.

Cuiabá, 29 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0058836-56.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 ARNALDO RAMÃO MEDINA

 ADVOGADO(A):

 ARNALDO RAMÃO MEDINA OAB/MT 19.914

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas Judiciais proposto por 

ARNALDO RAMÃO MEDINA em benefício próprio, referente às Guias nº 

33444 e 46003 recolhida indevidamente.

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

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Procuração Judicial valida constando poderes específicos outorgados 

pela parte representada para finalidade de “receber e dar quitação”.

 Data de nascimento do beneficiário.

 Certidão do Gestor da Vara atestando a não utilização da Guia.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos 

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 03 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Conciliação e Mediação da Capital

Portaria

PORTARIA Nº 06/2018-GAB. A Excelentíssima Senhora Doutora ADAIR 

JULIETA DA SILVA, Juíza Coordenadora do CEJUSC da Comarca de 

Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais. 

CONSIDERANDO que as audiências a que se refere o art. 334 do CPC são 

realizadas pelo CEJUSC da Capital, e que nos dias 27, 28 e 29 de junho de 

2018, no horário de 08:00 às 13:00 horas, foram agendadas as 

respectivas audiências pelas Varas Cíveis da Comarca da Capital, 

abrangendo processos de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT,

RESOLVE: 1 - NOMEAR os médicos a seguir, para atuarem como peritos 

judiciais:

Médico Data Drª CYNARA MONIZ FIGUEIRA CRM 4247/MT 27 de junho de 

2018

Dr. GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA CRM 5000/MT 27 de junho 

de 2018

Dr. REINALDO PRESTES NETO CRM 5329/MT 27 de junho de 2018

Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON CRM 7922 28 e 29 de 

junho de 2018

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO CRM 1958/MT 28 e 29 de junho de 

2018

§1º - Os laudos da perícia/avaliação médica serão apresentados 

conforme modelo fornecido pela Seguradora Líder DPVAT

§2º - A remuneração dos peritos será custeada pela Seguradora Líder 

DPVAT, à razão de R$ 300,00(trezentos reais) por avaliação médica 

realizada.

§3º - Após a finalização dos trabalhos, será emitida certidão atestando o 

número de avaliações médicas realizadas pelos médicos avaliadores, 

conforme anexo I

§4º - O pagamento dos honorários periciais será feito mediante depósito 

em conta judicial junto ao SISCONDJ, vinculado a processo incluso nesta 

sessão de audiências de conciliação, a ser indicado pela Juíza 

Coordenadora da CEJUSC da Capital.

§5º - A Seguradora Líder DPVAT deverá realizar os depósitos dos 

honorários periciais no prazo de 10(dez) dias após o recebimento, pela 

Seguradora, da totalização das avaliações, através de ofício emitido pela 

Magistrada Coordenadora da CEJUSC, indicando o número do processo 

cujo depósito deverá ser realizado.

§6º - Efetuado o depósito dos honorários periciais na forma preconizada 

no parágrafo anterior, o levantamento dos valores será realizado através 

de Alvará Judicial – TED, a ser expedido pela Vara Cível por onde tramita o 

processo mencionado no parágrafo anterior.

2 – DETERMINAR à Sr. Gestora que disponibilize as salas para a 

realização das perícias, solicitando, se necessário, apoio logístico da 

Direção do Fórum.

3 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

4 - Publique-se.

Cuiabá, 20 de junho de 2018. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394199 Nr: 29587-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY BARROS RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, CAROLINA MELLO HORVATICH - OAB:10.219 mt, 

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO 

LUFT - OAB:11679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - 

OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE 

FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 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$ 
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767,05 (setecentos e sessenta e sete reais e cinco 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$353,62(trezentos 

e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

INSTANCIA”, clicar no item 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.: 350477 Nr: 20911-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GONÇALVES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:3662, ALENCAR FÉLIX DA SILVA - OAB:7.507/MT, ALEXANDRE 

MIRANDA LIMA - OAB:131436/RJ, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, CAROLINE DE OLIVEIRA FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, 

DENISE GOMES SANTANA - OAB:86313 OAB/RJ, DIEGO JOSÉ DA 

SILVA - OAB:4.300/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, ÉRIKA BUTARELLO GENTILE 

DE CAMARGO - OAB:6.550-B/MT, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE 

PAULA - OAB:7561/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, Indira Mutran - OAB:10.213, JONATHAN MARQUES 

NUNES - OAB:12356/MT, JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:126504-SP, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695/MT, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, MARIO CARDI 

FILHO - OAB:3.584-B/MT, RICARDO AUGUSTO REGIS DE OLIVEIRA - 

OAB:10314-B/MT, ROBERTA ZARDO - OAB:123825/RJ, SIMONE 

GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11.350, THAISA AZAVEDO - 

OAB:8747/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, 

VALDIRENE DIAS COSTA - OAB:10.770/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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$1132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913018 Nr: 38870-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MASSANOBU KUROYANAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

1.432,50 (um mil e quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$716,25(setecetos e dezesseis 

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

716,25(setecetos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), para fins 

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

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

INSTANCIA”, clicar no item 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.: 787092 Nr: 41010-98.2012.811.0041

 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: JOCINEY MARIA DA SILVA MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER CAMARGO - OAB:15211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

1.390,30 (um mil e trezentos e noventa reais e trinta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$695,15(seiscentos e noventa e cinco reais e quinze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$695,15(seiscentos e 

noventa e cinco reais e quinze 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.: 765570 Nr: 18276-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SERGIO BOTELHO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:2540/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835342 Nr: 40517-87.2013.811.0041

 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: NATALIA FERREIRA DUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

811,95 (oitocentos e onze reais e noventa e cinco 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$ 398,52(trezentos e 

noventa e oito reais e cinquenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805462 Nr: 11925-33.2013.811.0041

 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: ROSENIL TEIXEIRA DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

1.353,14 (um mil e trezentos e cinquenta e três reais e quatorze 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$676,57(seiscentos e setenta e 

seis reais e cinquenta e sete centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 676,57(seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete 

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

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 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.: 415101 Nr: 3424-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDA CAMARGO THIMMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO IUNI

 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: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836, 

JOCELANE GONÇALVES - OAB:9.390/MT, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858317 Nr: 287-66.2014.811.0041

 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: REINALDO CARVALHO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, 

CONNECT MOBILE COMÉRCIO DE CELULARES LTDA ME, VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, MARIANA PERES GIROLDO - OAB:16891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

634,05 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinco 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$ 220,62(duzentos e 

vinte reais e sessenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733683 Nr: 29931-59.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DA LEGIÃO BASKETBALL DA FIGUEIRA 

A. L. B. F.,, MARCOS ANTONIO DO PRADO, LAÉRCIO VICENTE DE 

ARRUDA, CHAPA RENOVAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO INTERINA DA PRESIDÊNCIA DA F. 

MATO GROSSENSE DE BASKETBALL, CHAPA BASKETBALL MATO 

GROSSO, CLAUDIO COELHO BARRETO JUNIOR, ROGERIO TEOPILO DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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 
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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.: 413011 Nr: 2225-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON JOSE LEITE DE QUEIROZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:7.670MT

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773143 Nr: 26274-75.2012.811.0041

 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: APRUSMA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 

UNIDOS DE SANTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS GULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON GOMES DA SILVA - 

OAB:19.605/O, LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 811866 Nr: 18354-16.2013.811.0041

 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: LILIANE OTILIA ROCHA PAIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 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$ 

564,66 (quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta 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$ 151,23(cento e cinquenta e um reais e vinte 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.: 889823 Nr: 23101-72.2014.811.0041

 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: ERLAN AREVALO DE CAMARGO

 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: 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 702824 Nr: 37446-82.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINE ROCHA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 

16846-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 

7.627-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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.: 783068 Nr: 36755-97.2012.811.0041

 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: GRACIELIS NUNES DA CUNHA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O, 

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445, SONIA REGINA DE 

LIMA VILELA - OAB:15971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/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$ 

566,49 (quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta 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$ 153,06(cento e 

ciquenta e três reais e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 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.: 881804 Nr: 17879-26.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE 

- OAB:12.573/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.: 762633 Nr: 15173-41.2012.811.0041

 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: ANA CLAUDIA OLÍMPIA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SOARES FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO - OAB:8516, FANIA LIBORIO FELICIANO - OAB:10015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/MT, MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/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$ 

565,07 (quinhentos e sessenta e cinco reais 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$ 151,64(cento e 

cinquenta e um reais e sessenta 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.: 905844 Nr: 34132-89.2014.811.0041

 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: ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA

 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

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 359855 Nr: 29813-88.2008.811.0041

 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: JONHYS LEÃO DE ARAÚJO ALVES ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

MIGUEL ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, ISABELLA SIRIN SCAFF - OAB:12309, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, LEMIR FEGURI - 

OAB:10.335/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAM MIRANDA SÁ 

STEHLING - OAB:133.055/RJ, ARIELLA GARCIA LEITE - 

OAB:137800/RJ, CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET - 
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OAB:15311/RJ, CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA CUPOLILLO - 

OAB:38267/RJ, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212, JOÃO LUIZ CUNHA 

DOS SANTOS - OAB:265931, JORGE EDUARDO PERES DE FARIAS - 

OAB:132098, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, MARCELO DAVOLI 

LOPES - OAB:143370/SP, MARIA ILMA NORONHA BELO - OAB:11325, 

Maristella de Farias melo Santos - OAB:135132/RJ, OSMAR DA 

SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:MT 7670, RENATA DE SOUZA LEÃO - 

OAB:13511/MT, VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:12.575

 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$ 

654,88 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito 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$241,45(duzentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco 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.: 393567 Nr: 29055-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACI MARCELO GOMES

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPÉS - 

OAB:8767-MT, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143370/SP, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE 

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373

 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$ 

580,11 (quinhentos e oitenta reais e onze 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$166,68(cento e 

sessenta e seis reais e sessenta e oito 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.: 787563 Nr: 41467-33.2012.811.0041

 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: NACILINA CONSTANTINA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT, GUSTAVO CASTRO GARCIA - OAB:13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Pereira Veneranda - 

OAB:30.629-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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 357004 Nr: 27318-71.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY PINA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT, CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - OAB:9.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476/MT, ROSELI 

LEME FREITAS - OAB:134800/SP

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300957 Nr: 13764-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/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 

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

961,97 (novecentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 
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forma separada, sendo R$932,47 (novecentos e trinta e dois reais e 

quarenta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas 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, 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. 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.: 881805 Nr: 17880-11.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA MARIA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO ANDRÉ DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRÉ DA ROSA 

MIGUÉIS - OAB:OAB/MT 14738-A

 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.: 804188 Nr: 10651-34.2013.811.0041

 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: WAGNER APARECIDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

1.353,14 (um mil e trezentos e cinquenta e três reais e quatorze 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$676,57(seiscentos e setenta e 

seis reais e cinquenta e sete centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 676,57(seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete 

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

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 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.: 706601 Nr: 634-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FIEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928257 Nr: 48378-90.2014.811.0041

 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: NRPF, MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS

 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 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 requerente, para que efetue, no prazo de 5 

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

773,38 (setecentos e setenta e três reais e trinta e oito 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$ 359,95(trezentos e 

cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), para fins da guia de 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 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.: 889475 Nr: 22885-14.2014.811.0041

 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: EVA MATILDES DE ALMEIDA

 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: 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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 
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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.: 843878 Nr: 47752-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

1.192,34 (um mil e cento e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), 

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

forma separada, sendo R$596,17(quinhentos e noventa e seis reais e 

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

596,17(quinhentos e noventa e seis 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938216 Nr: 53751-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNEX MARQUETING DIGITAL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES FERREIRA NETO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT

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

devidamente INTIMADA à parte excipiente, 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.: 791822 Nr: 45907-72.2012.811.0041

 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: JAKELINE ALVES ZERBINATO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

919,08 (novecentos e dezenove reais e oito centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$459,54(quatrocentos e cinquenta e nove reais e 

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

459,54(quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740281 Nr: 36986-61.2011.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU CÉSAR FLORES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 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.: 875466 Nr: 13748-08.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINO RIBEIRO FILHO, SILVANA SATURNINA SILVA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, 

RDK COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 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.: 1089647 Nr: 6037-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA DE BRITO E 

SILVA RAMOS - OAB:11197, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - 

OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:20283/RJ, CRISTIANE SANTANA DA CRUZ - 

OAB:26.718/DF, FABIANA VIDEIRA LOPES - OAB:95327/RJ, FABIO 

COUTINHO KURTZ - OAB:58285/RJ, JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANA GAMBALLI - OAB:4726, 
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LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO - OAB:94514/RJ, 

TORQUATO JARDIM - OAB:2.884/DF

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

devidamente INTIMADA à parte exequente, 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.: 861380 Nr: 2835-64.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VILLA BORGHESE, FABIANE CARDOZO 

FAVRETO, SAMIRA SILVA DE SOUZA, ROGÉRIO FAVRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLÁUDIA SCALIANTE FOGOLIN 

GNOATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 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.: 760111 Nr: 12449-64.2012.811.0041

 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: ERASMO FERREIRA PINTO

 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, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 787032 Nr: 40945-06.2012.811.0041

 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: CLAUDIR RODRIGUES DA LUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9998 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 SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGUROS, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 545,51 

(quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e trinta 

e dois reais e oito 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.: 401191 Nr: 33856-34.2009.811.0041

 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: BRUNA NARA DE OLIVEIRA NURMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - 

OAB:42.682/PR, JOSÉ S. CAMPOS SOBRINHO - OAB:6.203, SANDRA 

CALABRESE SIMÃO - OAB:13.271/PR

 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$ 

578,11 (quinhentos e setenta e oito reais e onze 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$164,68(cento e 

sessenta e quatro reais e sessenta e oito 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431037 Nr: 11480-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMARIS CHAVES - 

OAB:12377-A, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4893-A/MT, RODRIGO 

RIBEIRO VERÃO - OAB:8495

 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$ 

670,91 (seiscentos e setenta reais e noventa e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 
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separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$257,48(duzentos 

e cinquenta e sete reais e quarenta e oito 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.: 721209 Nr: 16701-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA CLARA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY DE SOUZA SOARES 

- OAB:3745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:MT/ 3.653

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 369933 Nr: 6439-09.2009.811.0041

 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: STELA JÚLIA SILVEIRA GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JESUS C. PATATAS SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SORIANO 

MARMORA - OAB:11651/MT, MARCELA LUZIA SORIANO MARMORA - 

OAB:257458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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.: 890273 Nr: 23389-20.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO MASTRODOMENICO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 

- OAB:4.478/MT

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

devidamente INTIMADA à parte impugnado, 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.: 333442 Nr: 4118-35.2008.811.0041

 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: LUCIENE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA - OAB:40972/SP, 

BEATRIZ APARECIDA TRINDADE LEITE MIRANDA - OAB:127800/SP, 

CLÁUDIO ANTÔNIO MESQUITA PEREIRA - OAB:6255/SP, DANIEL 

ALVES FERREIRA - OAB:140613/SP, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, EVANDRO GONÇALVES DE BARROS - OAB:192085, 

GEORGE WASHINGTON MARCELINO - OAB:25685/SP, GUSTAVO 

HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - OAB:117417/SP, JOÃO RICARDO 

MOREIRA - OAB:7881/MT, JÚLIO CÉSAR FONSECA SPINEL - 

OAB:173.214, MARIA APARECIDA DOS SANTOS - OAB:48.167, Natalia 

Alves do Campo - OAB:53058SP, PAULO ROBERTO ESTEVES - 

OAB:62754/SP, RODRIGO DE MESQUITA PEREIRA - OAB:94005/SP, 

Rosana Uyemura Baffero - OAB:156026

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745834 Nr: 43006-68.2011.811.0041
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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: FABIANO DE QUEIROZ BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/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$ 

732,84 (setecentos e trinta e dois 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$ 319,41(trezentos e 

dezenove 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.: 943144 Nr: 56409-02.2014.811.0041

 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: KLEBERSON COSMO ALVES DA SILVA

 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: 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 1014621 Nr: 29577-92.2015.811.0041

 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: JOAO BATISTA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 399497 Nr: 32952-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO SERILO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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.: 813203 Nr: 19683-63.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE OLIVEIRA

 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, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 406298 Nr: 36489-18.2009.811.0041
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 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MARCIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAKI - OAB:6.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT

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

devidamente INTIMADA à parte impugnado, 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.: 790766 Nr: 44818-14.2012.811.0041

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:16125-B, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENILSON TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:9700/MT, NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - 

OAB:11610-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$ 

5.531,36 (cinco mil e quinhentos e trinta e um reais e trinta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$2.765,68(dois mil e setecentos e 

sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 2.765,68(dois mil e setecentos e sessenta e cinco 

reais e sessenta e oito 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.: 1091057 Nr: 6629-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR JORGE DA CUNHA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

707,33 (setecentos e sete reais e trinta 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$ 293,90(duzentos e 

noventa e três reais e noventa 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.: 816307 Nr: 22753-88.2013.811.0041

 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: JULIANO RIBEIRO DOS REIS

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

TRABALHO MÉDICO, UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE 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: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOÃO PAULO HECKER DA 

SILVA - OAB:183.113/SP, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 289811 Nr: 10253-97.2007.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:8303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903

 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$ 

2.534,85 (dois mil e quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$2.505,35 (dois mil e quinhentos e 

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

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 , 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. 

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.: 709494 Nr: 2385-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE NOVAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-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$ $ 

272,76 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis 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$66,04(sessenta e 

seis reais e quatro 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.: 1003871 Nr: 25067-36.2015.811.0041

 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: JOSEFINA RANGEL VELASCO, LUCY MARIA VANNI 

RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XIX INCORPORAÇOES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTOGNO ESPINDOLA DA 

CUNHA - OAB:OAB/MS 15.647-B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS/10.766

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 781078 Nr: 34653-05.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO - OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

2.100,99(dois mil e cem reais e noventa e nove centavos), a que foi 

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

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 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.: 736751 Nr: 33200-09.2011.811.0041

 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: DORAMI DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO, ITAUCARD ADM. CARTÕES DE 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.159, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:63440/MG, 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$ 

304,47 (trezentos e quatro reais e quarenta e sete 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$ 97,76(noventa e sete 

reais e setenta 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.: 354577 Nr: 24988-04.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14.913-B/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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.: 771686 Nr: 24766-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN DOS REIS ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 
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ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 1133904 Nr: 24595-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON SANTANA 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:8506-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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 1113557 Nr: 16161-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILI 

- OAB:19.592/MT, HEMERSON LEITE DE SOUZA. - OAB:20.626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 925821 Nr: 47020-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAIBER TRANSPORTES LTDA, AIRTON LUIZ KAIBER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519-O, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 930657 Nr: 49645-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNEIDE GARCIA VELASCO

 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: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO GOMES - OAB:9.494/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/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$ 

386,69 (trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove 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$ 179,97(cento e 

setenta e nove reais e noventa 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709531 Nr: 2423-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. D. LOGISTÍCA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLEX-MT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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$ 

1.322,90 (um mil e trezentos e vinte e dois reais e noventa centavos), a 

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

forma separada, sendo R$631,95 (seiscentos e trinta e um reais e 

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

R$661,45(seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco 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.: 746063 Nr: 43245-72.2011.811.0041

 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: ZULEICA BOMBAZARO NARDES

 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: 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$ 

575,56 (quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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$ 162,13(cento e 

sessenta e dois reais e treze 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.: 311977 Nr: 18401-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISE RIBEIRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAREN NEVES DA SILVA - 

OAB:11909/MT, FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - OAB:10518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

772,60 (setecentos e setenta e dois reais e sessenta 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$359,17(trezentos 

e cinquenta e nove reais e dezessete 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.: 811014 Nr: 17515-88.2013.811.0041

 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: DOUGLAS ANDERSON PEDROSO FILHO

 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 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$ 

584,40 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta 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$ 170,97(cento e 

setenta reais e noventa 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828742 Nr: 34589-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

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

OAB:12.790-A/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$ 

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.: 740283 Nr: 36988-31.2011.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA PATRICIA FERREIRA 

BARBOZA - OAB:13596, THAIS OLIVEIRA KAISER SETÚBAL - 

OAB:12.764/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$ 

413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 
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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.: 845483 Nr: 49185-47.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA NOLETO ROCHA DO 

NASCIMENTO - OAB:14.851MT, DIANI DE MORAES - OAB:12283, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/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.: 845477 Nr: 49179-40.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MM DE FREITAS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:MT/14034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/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.: 379883 Nr: 15770-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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.: 815885 Nr: 22333-83.2013.811.0041

 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: WANDERSON RODRIGUES 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 922999 Nr: 45232-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA FABIANA DE ANDRADE ALVES

 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: 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 314887 Nr: 19383-14.2007.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GOMES DA SILVA, JOANICE DA COSTA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAREN NEVES DA SILVA - 

OAB:11909/MT, FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - OAB:10518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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.: 703922 Nr: 38580-47.2010.811.0041

 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: ELIANE REGINA SGUAREZI MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR DISMOBRAS IMPORTAÇAO, 

EXPORTAÇAO E DIST. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, LOSANGO 

PROMOTORA DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10102, RODRIGO 

GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT, RUI EDUARDO SANO LAURINDO - 

OAB:10128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904/SP, EMILIA MARIANE GONZALEZ GARCIA - OAB:12324, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, INESSA DE 

OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - OAB:6483/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6.735/MT, MAISA MARQUES PELETT - OAB:OAB/MT 

11.889, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8862/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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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.: 915271 Nr: 40383-26.2014.811.0041

 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: RAIMUNDO NONATO FRANÇA

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

SEGURO S/A

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 760122 Nr: 12460-93.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONOR XAVIER DOS SANTOS

 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, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 912947 Nr: 38808-80.2014.811.0041

 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: JULIELLE CAMILA JESUS DE LARA

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

SEGURO S/A

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 20 de 638



três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 432031 Nr: 12043-14.2010.811.0041

 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: HERBERT COSTA THOMANN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, GABRIELA ALVES DE 

DEUS - OAB:13235-A

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$132,08(cento e trinta e dois reais e oito 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.: 913687 Nr: 39312-86.2014.811.0041

 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: JOSINETE RODRIGUES NAZÁRIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARGO 

THIMMIG - OAB:10.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CEZAR ZANDONADI - OAB:5736 O MT, 

HENRIQUE A F MOTTA - OAB:113.815 OAB/RJ, PEDRO HENRIQUE 

BANDEIRA SOUSA - OAB:155834

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 802927 Nr: 9387-79.2013.811.0041

 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: JOATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA

 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: LUCIANO GUILHERME 

BARBOSA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O, 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 843540 Nr: 47437-77.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT GLOBAL VILAGE TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETH REGINA 

VENÂNCIO - OAB:19387/PR, FELIPE HASSON - OAB:17727-MT, 

FERNANDO AUGUSTO F. DE FIGUEIREDO - OAB:7627 - A/MT, ILAN 

GOLDBERG - OAB:241.287, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13.750, SANDRA 

CALABRESE SIMÃO - OAB:13.271/PR

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 888043 Nr: 21932-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO CHAGAS BIZELLI

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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.: 818684 Nr: 25006-49.2013.811.0041

 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: PEDRO FERREIRA DE BRITO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 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$ 

545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 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$ 132,08(cento e 

trinta e dois reais e oito 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: 1032852-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (AUTOR)

KAWASAKI VEICULOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

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

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. Pugnam as recuperandas, em sede de tutela de urgência pela 

suspensão dos atos expropriatórios na ação de Reintegração de Posse, 

proposta por Banco Safra Leasing – Arrendamento Mercantil, em trâmite 

junto a 2ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca 

(Processo nº 1005619-89.2017.811.0041), e o cancelamento via sistema 

Renajud, da restrição de circulação averbada junto ao Detran/MT, a fim de 

permitir a manutenção de suas atividades para garantia do êxito do 

processo recuperacional. Alegam que o bem descrito à fl. 03 (id 

13735701), é objeto de contrato de prestação de serviço de locação com 

o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia 

– Sebrae/RO e, portanto, a restrição do veículo via sistema Renajud, está 

impossibilitando as devedoras de realizarem o pagamento do licenciamento 

e do seguro DPVAT 2018, o que poderá inviabilizar a manutenção do 

contrato com o Sebrae/RO, e comprometer o soerguimento das empresas. 

Alegam, ainda, que não obstante ter sido demonstrado aquele Juízo a 

necessidade da manutenção de posse sobre o bem, tendo em vista que 

está usufruindo do período de blindagem e o veículo é essencial as suas 

atividades, o magistrado “indeferiu o pedido por entender que o período de 

blindagem alcançaria apenas os processos executivos, e o bem alienado 

fiduciariamente não se submeteria à recuperação judicial” (sic – id 

13735701). Posteriormente, manifestam que sejam suspensos, também, os 

atos expropriatórios, durante o período de blindagem, as demais ações de 

busca e apreensão em tramite na 2ª Vara Especializada de Direito 

Bancário desta comarca (id 13877805). Pois bem, em que pese à 

postulação para concessão da tutela antecipada ter sido feita de forma 

genérica, ante a análise sistemática da pretensão, tenho que esta consiste 

em tutela de urgência cautelar incidental (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, qual seja, a probabilidade do direito 

alegado, este que envolve quantia significativa de subjetividade, posto que 

guiado por um juízo de cognição sumária. No caso em análise, o pedido de 

recuperação judicial foi ajuizado em 24/10/2017 (id 10413568), tendo sido 

deferido o seu processamento em 27/10/2017 (id 10493253), ocasião em 

que iniciou-se o chamado período de blindagem. Cumpre ressaltar que, por 

força do disposto artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, quando do deferimento 

do processamento da recuperação judicial, foi declarado Suspenso o 

curso de todas as ações e execuções promovidas contra as empresas 

requerentes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis (art. 6º, § 4º), 

por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, 

permanecendo, todavia, no Juízo onde se processam as respectivas 

ações que demandarem quantia ilíquida e as execuções fiscais (art. 6º, §§ 

1º, 2º e 7º), além das ações referentes a créditos excetuados na forma 

dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 49, todos da mencionada LFRJ, cabendo 

ao devedor, comunicar a suspensão junto aos juízos competentes (art. 52, 

§ 3º, da Lei N.º 11.101/2005). Assim, o direito a permanência na posse de 

bens essenciais às atividades da recuperanda e a suspensão dos atos 

expropriatórios, restringem-se ao período de 180 dias do deferimento do 

processamento da recuperação judicial, ou, ao chamado “prazo de 

blindagem”, por força do disposto no § 4º, do art. 6º, da Lei 11.101/05, de 

modo que as recuperandas ainda estão no gozo do referido período. Além 

disso, as devedoras justificaram a essencialidade do bem descrito à fl. 03 

(id 13735701), ao afirmarem que ele tem a finalidade de realizar o serviço 

de locação junto ao Sebrae/RO, e que conforme exposto na exordial, “o 

faturamento das recuperandas decorre essencialmente do exercício da 

atividade de locação de veículos ao Estado” (sic – fl. 03 id 13735701). De 

igual modo, sustentam que os bens descritos às fls. 04 (id 13877805), 

também são objetos de contrato de locação com o Poder Público, sendo 

que sua atividade primordial está sendo significativamente afetada. 

Ademais, no que tange ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo, este resta evidenciado haja vista que as devedoras estão 

usufruindo do prazo de blindagem, o que não se justifica, inclusive, o 

gravame judicial, que pode obstaculizar o regular exercício da posse 

sobre o veículo, sobretudo no que pertine à circulação e licenciamento, de 

modo a prejudicar suas atividades. Assim, levando em consideração as 

razões expostas pelas recuperandas, e tendo em vista que o escopo da 

recuperação judicial é justamente evitar o indesejado processo de 

falência, defiro o pedido de tutela de urgência e determino seja expedido 

ofício ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário desta 

Comarca, para que proceda a baixa da restrição judicial junto ao Sistema 

Renajud, do veículo marca Fiat Weekend Adventure, Ano/Modelo: 
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2015/2016, Chassi nº 9BD37417SG080866, Placa: QBV 5816, Cor: 

Branca. Determino, ainda, a suspensão de qualquer ato expropriatório na 

ação de Reintegração de Posse, proposta por Banco Safra Leasing – 

Arrendamento Mercantil, em trâmite junto a 2ª Vara Especializada de 

D i r e i t o  B a n c á r i o  d e s t a  C o m a r c a  ( P r o c e s s o  n º 

1005619-89.2017.811.0041), bem como nas ações de busca e apreensão 

(nº 1000094-92.2018.811.0041, nº 1000090-55.2018.811.0041 e nº 

1000018-68.2018.811.0041), em trâmite também junto a 2ª Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca, enquanto perdurar o 

prazo de blindagem. Consigno que o ofício deverá ser instruído com a 

cópia do pedido das recuperandas (id 13735701 e id 13877805), e cópia 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000019-53.2018.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

 

Visto. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda em face de Luis Cesar Kawasaki & Cia 

Ltda Epp, tendo por objeto o bem descrito à fl. 01 (id 11267635), em razão 

da inadimplência da parte requerida, que deixou de efetuar o pagamento 

das prestações assumidas a partir de 10/10/2017. Com efeito, sobreveio 

aos autos pedido da recuperanda para suspensão dos atos 

expropriatórios referentes aos bens essenciais às suas atividades, tendo 

em vista que se encontra em processo de recuperação judicial neste Juízo 

(id 12685239), o que ensejou o encaminhamento dos autos a esta Vara 

Especializada, bem como foi determinada, ad cautelam, a suspensão da 

medida concedida nos autos, com o consequente recolhimento do 

mandado de busca e apreensão caso tenha sido distribuído (id 13839082). 

Posteriormente, a devedora manifesta pelo efetivo cumprimento da 

decisão exarada, no sentido de que seja imediatamente determinada a 

devolução do veículo marca FIAT, modelo TORO FREEEDOM AT, Placa 

QBX 2545, inclusive, em regime de plantão judiciário, caso necessário. 

Pois bem, em que pese tenha sido determinada a suspensão do 

cumprimento da liminar de busca e apreensão, verifico que verifico que o 

mandado foi cumprido como se infere da “Certidão Positiva (id 13842765)”, 

“Auto de Busca Apreensão e Depósito (id 13842828)”, e “Certidão (id 

13842839), lavrados pela oficial de justiça. Em consulta ao “Processo 

Judicial Eletrônico – PJE”, verifico que o pedido de recuperação judicial foi 

ajuizado em 24/10/2017 (id 10413568), tendo sido deferido o seu 

processamento em 27/10/2017 (id 10493253), ocasião em que se iniciou o 

chamado período de blindagem. Cumpre ressaltar que, por força do 

disposto no artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, quando do deferimento do 

processamento da recuperação judicial, foi declarado Suspenso o curso 

de todas as ações e execuções promovidas contra as empresas 

requerentes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis (art. 6º, § 4º), 

por créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, permanecendo, 

todavia, no Juízo onde se processam as respectivas ações que 

demandarem quantia ilíquida e as execuções fiscais (art. 6º, §§ 1º, 2º e 

7º), além das ações referentes a créditos excetuados na forma dos 

parágrafos 3º e 4º, do artigo 49, todos da mencionada LFRJ, cabendo ao 

devedor, comunicar a suspensão junto aos juízos competentes (art. 52, § 

3º, da Lei N.º 11.101/2005). Assim, o direito a permanência na posse de 

bens essenciais às atividades das devedoras e a suspensão dos atos 

expropriatórios, restringem-se ao período de 180 dias do deferimento do 

processamento da recuperação judicial, ou, ao chamado “prazo de 

blindagem”, por força do disposto no § 4º, do art. 6º, da Lei 11.101/05, de 

modo que as recuperandas ainda estão no gozo do referido período. Ante 

ao exposto, e para fins de cumprimento da decisão proferida nos autos (id 

13839082), determino a expedição de MANDADO DE RESTITUIÇÃO do 

veículo marca FIAT, modelo TORO FREEEDOM AT, Placa QBX 2545, em 

favor da recuperanda Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda Epp, devendo ser 

cumprido pelo oficial de justiça plantonista, conforme requerido. Defiro o 

prazo de 05 dias úteis para a juntada do substabelecimento. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

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)

 

Visto. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda em face de Luis Cesar Kawasaki & Cia 

Ltda Epp, tendo por objeto o bem descrito à fl. 01 (id 11264488), em razão 

da inadimplência da parte requerida, que deixou de efetuar o pagamento 

das prestações assumidas a partir de 10/10/2017. Com efeito, sobreveio 

aos autos pedido da recuperanda para suspensão dos atos 

expropriatórios referentes aos bens essenciais às suas atividades, tendo 

em vista que se encontra em processo de recuperação judicial neste Juízo 

(id 12685896), o que ensejou o encaminhamento dos autos a esta Vara 

Especializada, bem como foi determinada, ad cautelam, a suspensão da 

medida concedida nos autos, com o consequente recolhimento do 

mandado de busca e apreensão caso tenha sido distribuído (id 13838350). 

Posteriormente, a devedora manifesta pelo efetivo cumprimento da 

decisão exarada, no sentido de que seja imediatamente determinada a 

devolução do veículo marca CHEVROLET, modelo S10 ADVANTAGE CD 

FD2 FLEX, ano/modelo 2017/2017, Renavam 1125434241, Placa OBQ 

9037, inclusive, em regime de plantão judiciário, caso necessário. Pois 

bem, em que pese tenha sido determinada a suspensão do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, verifico que verifico que o mandado foi 

cumprido como se infere da “Certidão Positiva (id 13888656)”, “Auto de 

Busca Apreensão e Depósito (id 13888753)”, lavrados pela oficial de 

justiça. Em consulta ao “Processo Judicial Eletrônico – PJE”, verifico que o 

pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 24/10/2017 (id 10413568), 

tendo sido deferido o seu processamento em 27/10/2017 (id 10493253), 

ocasião em que se iniciou o chamado período de blindagem. Cumpre 

ressaltar que, por força do disposto no artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, 

quando do deferimento do processamento da recuperação judicial, foi 

declarado Suspenso o curso de todas as ações e execuções promovidas 

contra as empresas requerentes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

úteis (art. 6º, § 4º), por créditos sujeitos aos efeitos da recuperação 

judicial, permanecendo, todavia, no Juízo onde se processam as 

respectivas ações que demandarem quantia ilíquida e as execuções 

fiscais (art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º), além das ações referentes a créditos 

excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 49, todos da 

mencionada LFRJ, cabendo ao devedor, comunicar a suspensão junto aos 

juízos competentes (art. 52, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005). Assim, o direito 

a permanência na posse de bens essenciais às atividades das devedoras 

e a suspensão dos atos expropriatórios, restringem-se ao período de 180 

dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, ou, ao 

chamado “prazo de blindagem”, por força do disposto no § 4º, do art. 6º, 

da Lei 11.101/05, de modo que as recuperandas ainda estão no gozo do 

referido período. Ante ao exposto, e para fins de cumprimento da decisão 

proferida nos autos (id 13838350), determino a expedição de MANDADO 

DE RESTITUIÇÃO do veículo marca CHEVROLET, modelo S10 

ADVANTAGE CD FD2 FLEX, ano/modelo 2017/2017, Renavam 

1125434241, Placa OBQ 9037, em favor da recuperanda Luis Cesar 

Kawasaki & Cia Ltda Epp, devendo ser cumprido pelo oficial de justiça 

plantonista, conforme requerido. Defiro o prazo de 05 dias úteis para a 

juntada do substabelecimento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1060549 Nr: 51280-79.2015.811.0041

 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: RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ LTDA ME, 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 
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LIBERATO - OAB:15205/MT, CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a todo exposto, passo a tecer as seguintes deliberações:1) 

Determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, certifique quantos volumes o 

presente processo possui e, em caso de existiram apenas 03 (três) 

volumes, retirar o alerta do sistema Apolo.2) Que o Sr. GESTOR 

JUDICIÁRIO, expeça mandado de intimação da empresa requerente, 

observando o endereço indicado à fl. 461 (Rua Pedro Paulo de Farias 

Junior, n.º 2730, Distrito Industrial, Cuiabá/MT), para, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, constituir novo advogado nos autos, bem como esclarecer se, 

de fato, encerrou suas atividades.2.1) Em sendo infrutífera a diligência, 

fica desde já autorizada, a expedição de EDITAL DE INTIMAÇÃO da 

empresa requerente, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, constituir novo 

advogado nos autos, bem como esclarecer se, de fato, encerrou suas 

atividades.2.2) Decorrido o prazo acima assinalado, voltem-me os autos 

IMEDIATAMENTE CONCLUSOS.3) Sem prejuízo das determinações supra, 

expeça-se LAUDO DE CONSTATAÇÃO a ser cumprido no endereço 

indicado à fl. 461, Rua Pedro Paulo de Farias Junior, n.º 2730, Distrito 

Industrial, Cuiabá/MT, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se a 

devedora, de fato, encerrou suas atividades. Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 324808 Nr: 25168-54.2007.811.0041

 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: ALAIN ROBSON BORGES, ARIANE SOUZA FERREIRA, 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCILEIA MEIRES GOMES DA 

CRUZ - OAB:312170/SP, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT, DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 

7.180, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932, IVO MARCELO 

SPINOLA - OAB:13731/MT, LEILA LIMA DA SILVA - OAB:54898/PR, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Atenda o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO o ofício n.º 4946/2016-PR/MT/8º 

Ofício NCC (fl. 2217), encaminhando ao ilustre Procurador da República, 

Dr. ALISSON NELÍCIO CIRILO CAMPOS, o nome da inventariante judicial, 

bem como seu endereço e telefone.

II – Certifique o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO se a inventariante judicial foi 

regularmente intimada da decisão de fl. 2216, bem como se existem 

petições a serem juntadas.

III – Finalmente, intime-se a inventariante judicial para manifestação sobre 

os documentos de fls. 2218/2223, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 988084 Nr: 17723-04.2015.811.0041

 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: VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA-ME, MECANICA 

TAVARES LTDA - ME, LEONARDO MORO BASSIL DOWER, CESAR V. 

SOUZA & CIA LTDA - EPP, BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914/MT, MARCO AURÉLIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.1) Diante do exposto, com fulcro no art. 58, da Lei n. 11.101/05, 

HOMOLOGO O PLANO E CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à VOGT 

TAVARES DOS SANTOS LTDA-ME, MECÂNICA TAVARES LTDA, CESAR 

V. SOUZA & CIA LTDA-EPP E BLITZ AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS 

LTDA-ME, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 

61 da mesma lei, bem como na forma no PLANO DE RECUPERAÇÃO e 

PROPOSTAS MODIFICATIVAS (fls. 454/483 1.175/1.178), aprovados em 

assembleia, com as observações relativas às cláusulas declaradas nulas 

e ineficazes nesta decisão, dispensando, por ora, a apresentação da 

certidão negativa de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para 

cumprimento do plano será a data seguinte a da publicação da presente 

decisão.8.2) O cumprimento das obrigações estabelecidas no plano 

dar-se-á diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito 

em Juízo.8.3) DECLARO A NULIDADE da disposição que prevê aplicação 

80% de deságio para dos titulares de créditos futuros, decorrentes de 

condenação cível contra as recuperandas, em valor superior a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), devendo tais credores ser inseridos dentro das 

respectivas classes, sendo-lhes aplicados os mesmos percentuais de 

deságios previstos para credores dessa classe.8.4) Também em virtude 

do controle de legalidade, retifico a premissa referente à AUTOMÁTICA 

EXTINÇÃO DE AÇÕES, de modo que com a aprovação do plano sejam 

extintas apenas contra as recuperandas, não atingindo os direitos 

creditícios que os credores possuam em face dos coobrigados, fiadores e 

obrigados de regresso, bem como torno ineficaz a previsão para 

substituição ou liberação de garantias sem consignar a necessidade do 

consentimento do seu titular.8.5) Em virtude do disposto no art. 59, da Lei 

11.101/05,

 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 

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.

Ante a manifestação da recuperanda (fls. 290/293), renove-se vista ao 

administrador judicial para que emita parecer sobre o mérito, no prazo de 

15 dias úteis.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1066637 Nr: 53963-89.2015.811.0041

 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: SUPERMERCADO OASIS LTDA ME, RONIMARCIO 

NAVES, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CHRISTIANO CESAR DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.688, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Noticia o administrador judicial, que ao visitar a sede da recuperanda com 

o intuito de fiscalizar suas atividades verificou que “a empresa mudou o 

nome fantasia para ‘Super Renascer’, bem como o local encontra-se 

fechado” (sic – fl. 851 - volume 05).

Informa, ainda, que até abril do corrente ano, a devedora não lhe entregou 

os balancetes contábeis, contendo suas informações financeiras e o fluxo 

de caixa para fins de elaboração do relatório mensal de atividades, tendo 

a ilustre representante do Ministério Público consignado que a análise do 

resultado da assembleia geral de credores deve ser postergada até que a 

recuperanda preste esclarecimentos ao Juízo (fls. 865/866).

Realmente, antes deste Juízo analisar o plano de recuperação judicial e o 

resultado da assembleia geral de credores, deve a recuperanda, 
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esclarecer os fatos trazidos aos autos pelo administrador judicial.

Face ao exposto, passo a tecer as seguintes deliberações:

I) Em consonância com o parecer Ministerial de fls. 865/866, intime-se a 

Recuperanda para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, esclarecer os fatos 

noticiados pelo administrador judicial às fls. 851/852 (volume 05).

II) Com a manifestação da recuperanda, ouça-se o administrador judicial, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

III) Em seguida, renove-se vista ao Ministério Público para parecer sobre o 

resultado da AGC, bem como sobre as alegações do administrador judicial 

de fls. 851/852 (volume 05).

IV) Após voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299410 Nr: 8306-22.2018.811.0041

 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: PAULO CESAR DE BRITO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

PAULO CESAR DE BRITO promove a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

junto a recuperação judicial de MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 

E OUTRAS (Código 1049831), todos devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 54, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 55, foi 

efetivada via DJE nº 10263, publicado em 25/05/2018.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de juntar aos autos o cálculo atualizado 

do crédito, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, com 

fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1287738 Nr: 4215-83.2018.811.0041

 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: FAGUNDES COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA ME, 

EDLES IVAN FAGUNDES, FERNANDO COSTA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO COSTA FERNANDES - 

OAB:, MAYARA PIOVESAN - OAB:71.671/OAB-PR, PAULO ANDRE 

ALVES DE RESENDE - OAB:32.791/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Visto.

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

efeitos (fls. 22/24).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por FAGUNDES 

COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA ME, por dependência aos autos da 

recuperação judicial de ADONAI TRANSPORTES LTDA. (Processo nº 

51126-61.2015.811.0041 – Código 1060104), 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.: 1304591 Nr: 9554-23.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA DE SOUZA SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

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

 Visto.

NATALINA DE SOUZA SILVA promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a recuperação judicial de ECOLÓGICA SERVIÇOS 

TÉCNICOS EIRELI EPP (Código 1061850), todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Conforme decisão de fl. 13, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 13, foi 

efetivada via DJE nº 10269, publicado em 07/06/2018.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de juntar aos autos o cálculo atualizado 

do crédito, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, com 

fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241774 Nr: 18637-97.2017.811.0041

 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: WANDERLEY ANTONIO DA SILVA, CARLA HELENA 

GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - 

OAB:21.291/MT

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

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 
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OAB:7.187/MT

 Visto.

WANDERLEY ANTONIO DA SILVA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Código 999210), 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 13.614,00, no quadro geral 

de credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu 

necessários (fls. 06/07).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, para que passe a constar no quadro geral de 

credores o valor de R$ 13.614,00 (fls. 11/13 e 14/15).

Parecer do Ministério Público (fls. 16/17).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 13.614,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000505-16.2017.5.23.0006.

Desse modo, em análise dos autos especialmente quanto a manifestação 

da recuperanda que informou já estar o crédito do habilitante inserido na 

relação de credores, porém em valor inferior ao apurado neste incidente 

bem como do administrador judicial que não se opõe ao pedido, entendo 

que de acordo com as informações trazidas, o valor merece ser retificado 

no quadro geral de credores, para que passe a constar a importância de 

R$ 13.614,00, conforme ata de audiência (fls. 06/07).

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

WANDERLEY ANTONIO DA SILVA, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 13.614,00, 

classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1214272 Nr: 9705-23.2017.811.0041

 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 HENRIQUE LOPES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

JOÃO HENRIQUE LOPES ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Código 1146110), com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 9.000,00, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, 

os documentos que entendeu necessários (fls. 09/19).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, para que passe a constar no quadro geral de 

credores o valor de R$ 9.000,00 (fls. 22/24 e 26/27).

Parecer do Ministério Público (fls. 32/33).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 9.000,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000893-41.2016.5.23.0009.

Desse modo, em análise dos autos especialmente quanto a manifestação 

da recuperanda que informou já estar o crédito do habilitante inserido na 

relação de credores, porém em valor inferior ao apurado neste incidente, 

bem como do administrador judicial que não se opõe ao pedido, entendo 

que de acordo com as informações trazidas, o valor merece ser retificado 

no quadro geral de credores, para que passe a constar a importância de 

R$ 9.000,00, conforme consta na ata de audiência (fl. 19).

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

JOÃO HENRIQUE LOPES, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 9.000,00, classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1214434 Nr: 9773-70.2017.811.0041

 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: CLÁUDIO ADÃO BARROS DE ALMEIDA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

CLÁUDIO ADÃO BARROS DE ALMEIDA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Código 1146110), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 79.919,19, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 10/45).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante, por não haver óbice a sua habilitação (fls. 48/50 e 

52/53).

Parecer do Ministério Público (fls. 54/55).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 79.919,19, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000118-44.2016.5.23.0003.

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

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

determino que o administrador judicial proceda a inclusão do crédito de 

CLÁUDIO ADÃO BARROS DE ALMEIDA, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 79.919,19, 

classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277785 Nr: 1140-36.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENILZA SANTOS DE DEUS GUEDES, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925-B

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

 Visto.

Renove-se vista as falidas, para que, no prazo de 15 dias úteis, emitam 

parecer sobre o mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1305284 Nr: 9756-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DIAS MARTINS, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANOWA RAPOSO QUINTELA - 

OAB:5.379/MT, LAURA CAROLINA BUZETTI - OAB:13.590, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação foi 

distribuída de forma equivocada, pois a petição que fora distribuída como 

pedido de habilitação de crédito, não se trata de petição inicial, mas sim de 

petição de emenda a inicial vinculada ao processo de código nº 

1295535.Deste modo, determino que a Secretaria proceda ao 

desentranhamento da peça exordial de fls. 04/35, substituindo-a por cópia 

e juntando-a ao processo de código nº 1295535. Ato contínuo, determino 

a remessa do presente feito ao cartório distribuidor a fim de promover o 

cancelamento da distribuição.Intime-se. Às providências.Cuiabá, 11 de 

junho de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1103774 Nr: 12031-87.2016.811.0041

 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: WALDIR FERREIRA DE SOUZA, ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, WILSON ROBERTO ALVES - OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 Implsiono o feito, para intimar a falida para que se manifeste nos autos no 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 875929 Nr: 14047-82.2014.811.0041

 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: DAIR SOUSA DA SILVA, PEDRO MARTINS VERÃO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, FABIO HELENE LESSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BENTO - OAB:7.378/MT, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1304520 Nr: 9542-09.2018.811.0041

 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: DENIS MATHEUS BELINI, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL TUR EXECUTIVA VIAGENS E 

TURISMO EIRELI - ME

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

OAB:, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1278111 Nr: 1263-34.2018.811.0041

 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: CLEVERTON DE PAULA VITOR, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA, 

MECANICA TAVARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 
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DOWER - OAB:13914/MT, SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - 

OAB:16.080/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Visto.

Defiro o pedido retro, e concedo o prazo de 15 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 23.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241768 Nr: 18633-60.2017.811.0041

 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: JANAINA FERNANDA DA CUNHA DIOGO, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922-O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Visto.

Renove-se vista as falidas, para que, no prazo de 15 dias úteis, emitam 

parecer sobre o mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023973-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA ANGELA SANTIN (AUTOR)

ANGELA KEMZIA SANTIN (AUTOR)

Espólio de João Santin (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO DE SOUZA (RÉU)

LAIARA CRISTINA DEBO (RÉU)

ASSOCIACAO BOA ESPERANCA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO 

DISTRITO DE PRAIA RICA DE CHAPADA DOS GUIMARAES DE MATO 

GROSSO (RÉU)

KLEBERSON HUMBERTO BATISTA ARAÚJO (RÉU)

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, 

CLEBER, CORONEL FERNADES E OUTROS (RÉU)

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (RÉU)

DARI CAMARA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT0012803A (ADVOGADO)

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB - MT7562/O (ADVOGADO)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO)

LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA OAB - DF55218 (ADVOGADO)

LUCIANO LUZ DE OLIVEIRA OAB - PR0051871A (ADVOGADO)

LAURA ZAINE GERALDINO COUTINHO OAB - MT22349/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA 

REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2018

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 353676 Nr: 24130-70.2008.811.0041

 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: FERTILIZANTES MITSUI S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETAGRI - FED. DOS TRAB. NA AGRICULTURA 

DO ESTADO MT, ASSOCIAÇAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

COMUNIDADE MIURA, CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS, VALDOMIRO 

GERMANO DA SILVA, MARIA MADALE AQUINO, SANDRO SINTRA, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA BORSATO, EVERTON RUBIO BORSATO, NELI 

EDIVINO NATUISZENSKI, CLEVERSON RUBIO BORSAT, VERA APARECIDA 

PIRES, IDA VALIATI, JOSEANA DELLA CORT DEZORDI, MARCELO 

ANTONIO DEZORDI, MARINEIDE LURDES DEZORDI, VALDEMAR SOARES 

MACEDO, ALEXANDRA CLAPEIRON DE SOUZA, ELIANDRO 

CARLOSMANN, DIOGO AUGUSTO CAVAZZINI, ASSOCIAÇAO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SANTA LUZIA, ALESSANDRO 

BRIGNONI BELLO, LAURO SCHENEIDER, INES BATISTELLI GOBBI, 

TARCISIO SCHMIDT, EZARO GOBBI, ETORIEL DE SOUZA COSTA, ELCION 

JOSE DOS SANTOS, DOMINGOS JONAS DA SILVA, VALDECI ALVES DOS 

SANTOS, DIONARA GOBBI, JOSE REINALDO CHERRI, VAGNER CANDIDO 

DA SILVA, LAODECIR ANTONIO BUVILLE, EDIVALDO FRANCISCO DE 

APARECIDO, MARILENE SALETE MORETTO, MANOEL JOSE DOS SANTOS, 

TEREZA ALECIO, MOISES SEBASTIAO CORE, ERICA CAMARGO LEME, 

HELIONE DA SILVA, LUIS CARLOS MINOSSO, MOISES DE ARAUJO SILVA, 

EDSON VALENTIN DIAS, JONATAN WILLIAN DA SILVA, MARIA LUCIANE 

DE ARAUJO CHERRI, GERALDO GERMANO DA SILVA, JOAO BATISTA DE 

LIMA, LAUDICEIA HOFFMAN CAETANO, LUCIANA MARIA DA SILVA, 

MARIA DA PENHA GOMES SANTOS, ROSCLEIA GOMES DA SILVA, 

ALTAMIR GIMENES DO AMARAL, ESTEVÃO GERMANO DA SILVA, 

ADEMILSON DO NASCIMENTO MARES, VADI CORÉ, JURACI DOS SANTOS 

MARES, VALDENICE CORÉ, JOSÉ LUIZ O. DO NASCIMENTO, NIVALDO 

CHERRI, MANOEL P. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:4045/MT, MARIO GONÇALVES SASTRE JUNIOR - 

OAB:9891-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SIMÃO - 

OAB:10.066-B, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT, JOSE 

ROBLES VAGAS OLIVAREZ RODRIGUES - OAB:5605, JOSÉ ROBLES 

VARGAS - OAB:5605 MT, LISANDRO TORRES - OAB:13.442-B, 

LISSANDRO DA SILVA TORRES - OAB:52936-RS, MARY CHRISTIANE 

BERTAIA DAL MASO - OAB:13390/MT, SÓCRATES MOTA MARTINS - 

OAB:20.916, THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - OAB:18.783, 

THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:MT 17.538-O

 1. Expeça-se, com urgência, os editais de citação, para que se possa 

encerrar a fase inicial destes autos que já tramitam há mais de 10 anos.

2. Decorrido o prazo, remeta-se os autos à Defensoria Pública.

3. Indefiro o pedido de declarar Juraci dos Santos Mares e Maria das 

Graças dos Santos Mares, como não clientes da reforma agrária, posto 

que, como bem observado pelo Ministério Público, em seu parecer de fls. 

1.069/1.070, compete ao INCRA realizar tal avaliação.

4. Quanto ao pedido de substituição processual, entendo pertinente a sua 

análise quando do saneamento do feito, a fim de se evitar tumulto 

processual.

5. Declaro prejudicadas as propostas de acordo, ante a expressa 

manifestação da parte autora de não haver interesse nas condições 

ofertadas.

6. Intimo ainda a parte autora, para que manifeste-se, no prazo de 5 dias, 

com relação à informação de descumprimento da avença pelos 

acordantes às fls. 1.077/1.081.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 725076 Nr: 20770-25.2011.811.0041

 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: LAZARO BENTO DE SOUZA, MARIA JOSÉ DE SOUZA, 
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NATALIA DA COSTA SOUSA, MIGUEL BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA MALPICI DA SILVA FILHO, 

NILSON BENEDITO FIGNER DE LUNA, STELLA MARIS MALPICI LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785/MT, MARIZA ÁVILA ÁLVARES - OAB:13500, OSMAR 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:12.743/MT, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12743, WELINGTON JEORGE BUENO - OAB:12146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNILSON ZANARDINI 

MENEZES - OAB:16.313-OAB/MT, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - 

OAB:6950-O, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/MT, 

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - OAB:14877 MT, RAFAELA 

KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:

 Lanço novamente a decisão proferida em 08 de junho de 2018, que havia 

sido lançada equivocadamente

Vistos.

Requerida a habilitação pelos herdeiros (fls. 448/455), nos termos do art. 

690 do CPC, INTIMO, via DJE, os réus para se manifestarem quanto ao 

pedido, em 05 dias.

Cumpra-se, após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 750736 Nr: 2468-11.2012.811.0041

 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: NELSON JOAO DE OLIVEIRA, SONIA MARI ALVES 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDALENCIO SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, 

LETICIA PELISSARI MOLINA - OAB:14652, MARCOS ADRIANO 

BOCALAN - OAB:9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson José de Almeida - 

OAB:12.692-E, YANN DIEGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:12.025

 PROCESSO Nº. 2468-11.2012.811.0041 – Cód. 750736

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº 841/2018, que declara ponto 

facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 02 de 

Julho de 2018, redesigno audiência de instrução para o dia 10/08/2018 às 

14h30min.

Cuiabá, 2 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 848745 Nr: 52029-67.2013.811.0041

 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: FERNANDA DOS SANTOS RODRIGUES, GESINEY ROSA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES 

LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JAIME OSMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORLANDO RIOS SANTANA - 

OAB:16.701/MT, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968, THAIS DE 

OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT, 

FÁBIO MATHEUS MARQUES - OAB:16520, RODRIGO DIRENE DE 

MORAES - OAB:13878

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse 

com pedido liminar, formulado por FERNANDA DOS SANTOS RODRIGUES 

contra CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES LTDA e COOPERATIVA 

HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, sobre o imóvel localizado na rua C, n. 08, Setor su, loteamentol 

Morada da Ouro, Cuiabá - MT.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 

15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, o que 

mantenho suspenso pelo prazo de 5 anos por ser beneficiário da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.Intime-se as partes por 

intermédio de seus patronos via DJE.Preclusa a via recursal, dê-se baixa 

nos registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1075036 Nr: 57529-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO, 

PATRÍCIA CAMARGO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVAL RODRIGUES GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5.291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido de manutenção de posse formulado ESPÓLIO DE ANTÔNIO 

MARQUES DO CARMO, em desfavor de SINVAL RODRIGUES GOUVÊA, 

visando a proteção possessória do de uma área rural, com 

236,374hectares, denominado QUILOMBO, localizado no Distrito do Coxipó 

do Ouro, neste município.Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre 

o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º c/c 86 parágrafo único do 

CPC, mas mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, nos termos do 

artigo 98, §3º do CPC.Intimo a partes, por intermédio de seus Patronos, via 

DJE.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, 

após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1201241 Nr: 5034-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE FRANCES 

ZANINI, SERGIO PAULO VALCANAIA, SUZANA DA SILVA VULCANAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236666, CLEBER GUERCHE PERCHES - OAB:180555, ISABELA 

BRESSAN MANZ - OAB:16.895-0, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:81717/SP, LUCIANA DE MELLO - OAB:240050, RUBEN MARCOS 

SEIDL - OAB:235194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo havido entre as partes às fls. 04/20, que passa a fazer 

parte integrante desta decisão e, por conseguinte, declaro extinto o feito 

com relação aos primeiros acordantes.1.Visando manter melhor controle 

das inúmeras sucessões nos autos, determino A INCLUSÃO dos primeiros 

acordantes no polo passivo, conforme requerido no acordo e, em seguida, 

a anotação de extinção do feito com relação a eles, nos termos do art. 

487, III, b do CPC, com a sua exclusão do polo passivo.2.O presente 

contrato deverá ser averbado à margem das matrículas atuais dos 

imóveis, relacionadas no acordo, mas indefiro por hora o cancelamento da 

averbação do sequestro.3.JUNTE-SE cópia desta decisão nos autos 

principais e, após o trânsito em julgado, arquive-se este incidente com as 

baixas necessárias.4.Custas deste incidente se houver, pelos primeiros 

acordantes.5.Honorários advocatícios conforme acordado.6.Dê ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 343712 Nr: 14165-68.2008.811.0041

 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: FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRANTE ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GOMES DOS SANTOS 

- OAB:10366, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 29 de 638



OAB:14442-2B, DARLA MARTINS VARGAS - OAB:5300/B, MARCELO 

HAJAJ MERLINO - OAB:9976-A/MT, MURILLO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A, ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - OAB:6084

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1073964 Nr: 57124-10.2015.811.0041

 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: ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR, ANA LUIZA 

AVILA PETERLINI DE SOUZA, JOÃO LUIZ SILVA BAZZO, SANDRA 

HELENA VERONESE BAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DE TAL, LICA DE TAL, JOAREZ DE 

TAL, MIRO DE TAL, RITA DE TAL, ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA V, 

OSVALDO CUSTÓDIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZORTEA ANTUNES - 

OAB:17.001, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - OAB:7216, CELSO 

BARINI NETO - OAB:20133/MT, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701/O, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT, VERIDIANA SALDANHA DE 

ALMEIDA - OAB:17.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1059286 Nr: 50644-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, ADEMIR GASPAR 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DE TRABALHADORES RURAIS 

SEM TERRA, JOSÉ VIEIRA DE SOUZA, JOSÉ LINDOMAR, ANGELA DE TAL, 

ZEZÃO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162-MT

 Vistos.

1. Ante a comunicação via telefone do Procurador do INCRA, bem como 

contato telefônico do Major PM Cândido, responsável pelo cumprimento da 

ordem de reintegração de posse no município de Jaciara autorizo os 

requeridos a proceder a retirada de seus pertences pessoais, bem como 

que aos réus a desmontarem os seus barracos e transportá-los para 

outra localidade.

2. Mantenho a autorização de arrombamento dos barracos que porventura 

estiverem fechados bem como a proibição de demolição dos barracos e 

benfeitorias no momento do cumprimento da ordem de reintegração de 

posse, pela parte autora, ou qualquer outra autoridade ou pessoa que não 

os réus que quiserem desmontar voluntariamente.

3. Encaminhe-se esta decisão via e-mail ao Major responsável pelo 

cumprimento da ordem, bem como à comarca deprecada, e ao Comitê de 

Acompanhamento de Conflitos Fundiários, podendo ainda, valer-se de 

outros meios eletrônicos que se fizerem necessários a fim de haja a 

imediata comunicação ao oficial de justiça.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015721-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIE MARCELO DE JESUS (AUTOR)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTT LAWERMOM BORGES DE SOUSA (RÉU)

JULIO CEZAR DA CRUZ (RÉU)

YARLA CRISTINA BORGES DE SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015721-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DANIE MARCELO DE JESUS, CID IMOVEIS EIRELI - EPP RÉU: GILBERTT 

LAWERMOM BORGES DE SOUSA, JULIO CEZAR DA CRUZ, YARLA 

CRISTINA BORGES DE SOUSA Vistos. Trata-se de Ação de Despejo por 

Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios 

ajuizada por DANIE MARCELO DE JESUS neste ato representado por CID 

IMÓVEIS EIRELLI-EPP, em desfavor de GILBERTT LAWERMOM BORGES DE 

SOUSA, JULIO CESAR DA CRUZ e YARLA CRISTINA BORGES DE SOUSA 

ambos qualificados nos autos. Designo o dia 28.08.2018, às 10h30min 

para audiência de conciliação que será realizada na sala 07 da 

Conciliação do Fórum da 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). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010992-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIO MINERACOES LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010992-04.2017.8.11.0041. AUTOR: 

IMPERIO MINERACOES LIMITADA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Facultei à parte ré, na decisão 

de id 6678334, o levantamento do valor incontroverso depositado 

judicialmente nestes autos pela parte autora. A parte ré informou os seus 

dados bancários no petitório de id 8165221. Desta feita, expeça-se o 

competente alvará em favor da parte ré. Após, voltem-me os autos para 

saneamento e organização do processo. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021764-26.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021764-26.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROGERIO JOSE DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a exequente para em 05 (cinco) 

dias manifestar acerca do pagamento voluntário realizado pela executada 

no (id. ). Decorrido prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010407-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LOPES VEZZI (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010407-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DANIEL LOPES VEZZI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Defiro o levantamento do valor incontroverso 

depositado judicialmente pela executada (id. 10266245 e 13525403). 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 13825568 pág. 

01/02), que possui poderes para tanto (id. 5873441 pág. 01), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Sem 

prejuízo, INTIME-SE a executada, através de seu patrono (NCPC, 513, § 2º, 

I), para cumprimento da obrigação do saldo remanescente (id. 13825568), 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, 523), efetuando o 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será 

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

advocatícios de 10% (dez por cento), de acordo com o § 1º do art. 523 do 

NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários recairão 

somente sobre o saldo remanescente (NCPC, 523, § 2º). Por fim, se a 

parte devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do § 3º do art. 523 do NCPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á 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 NCPC. 

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014527-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ROBERTO DE SOUZA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014527-38.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DOUGLAS ROBERTO DE SOUZA 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, § 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. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020105-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BERTULIO NINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020105-79.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEANDRO BERTULIO NINA EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS 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. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014963-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO EZEQUIEL DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014963-94.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDIVINO EZEQUIEL DE ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a exequente para em 

05 (cinco) dias manifestar acerca do pagamento realizado pela executada. 

Decorrido prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019317-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS COURACA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SULAMITA MONTALTO FONTES DE ALMEIDA, 

REPRESENTADO POR LOURIVAL FONTES FILHO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019317-65.2017.8.11.0041. 

EMBARGANTE: JOAO CARLOS COURACA EMBARGADO: ESPÓLIO DE 

SULAMITA MONTALTO FONTES DE ALMEIDA, REPRESENTADO POR 

LOURIVAL FONTES FILHO Vistos. Defiro a prioridade de tramitação 

requerida pela parte embargada, a qual deverá ser devidamente anotada 

no sistema PJE pela Secretaria deste Juízo. Ademais, diga a parte 

embargante sobre a impugnação da parte embargada aos embargos à 

execução, de id n. 10544278 e seguintes, querendo, no prazo de 15 

(quinze). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019229-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON EDUARDO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019229-90.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WASHINGTON EDUARDO RAMOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou 

conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037995-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (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:

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 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764022 Nr: 16642-25.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYSA THAIS DE OLIVEIRA VILELA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIMEEE SOUZA DE MENEZES 

- OAB:5294 OAB/MT, MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP

 Vistos.

Manifeste-se a parte ré acerca do petitório e documentos de fls. 456-466, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo acima, intime-se a parte autora a trazer aos autos 

demonstrativo da posição financeira do contrato de financiamento com 

garantia de alienação fiduciária do veículo segurado cujas coberturas são 

objeto de cobrança nesta ação, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1025670 Nr: 34652-15.2015.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENDRIO VINICIUS DE ALMEIDA

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

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

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078061 Nr: 245-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 32 de 638



TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANI CAROLINE BICUDO RINALDI

 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 da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 180. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 893029 Nr: 25221-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA LINDAMAR RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - 

OAB:18.603/B, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949-A

 Posto isso, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela seguradora 

executada (fls. 386/388), e, via de consequência, entendo como devido a 

exequente, como saldo remanescente, a quantia de R$ R$ 5.092,33 (cinco 

mil, noventa e dois reais e trinta e três centavos). Intime-se a executada 

para realizar o pagamento do débito remanescente no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo ser atualizado até a data do efetivo pagamento, 

sob pena de aplicação da multa de 10% (dez por cento). Oficie-se à Caixa 

Econômica Federal, para que proceda a liberação do valor depositado (fls. 

32/328), em favor da executada, observando os dados bancários 

informados à fl. 394. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 760355 Nr: 12712-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER, 

ANALZITA DAS NEVES MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MAURO EL -AAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4.889-A

 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1049947 Nr: 46392-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO 

- OAB:SP 251.411

 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.: 267195 Nr: 871-80.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR. PAVIMENTAÇAO E RODOVIARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 17/2007

Código 267195

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 101 e autorizando, desde já, a substituição por 

cópias dos documentos, mediante recibo nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 721618 Nr: 17124-07.2011.811.0041

 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): MARIO RIBEIRO DA CRUZ, LUCIFÁTIMA LÍBIA 

FERREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 17124-07.2011.811.0041

 Código n. 721618

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fls. 67/68, 

cujo resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de junho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885122 Nr: 19936-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL SANTOS COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA ÚNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E 

EDITORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 19936-17.2014.811.0041

 Código n. 885122

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 76, cujo 

resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 713258 Nr: 5874-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELMA RODRIGUES DE ARRUDA LYRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 5874-74.2011.811.0041

 Código n. 713258

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 89, cujo 

resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721942 Nr: 17463-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA GLOBO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 17463-63.2011.811.0041

 Código n. 721942

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 101, cujo 

resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1098109 Nr: 9745-39.2016.811.0041

 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: VALMIR JOSE DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 “Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida, 

ao pagamento da importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (10.07.2005) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

(...)”Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de Junho de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1090638 Nr: 6390-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÍDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031020 Nr: 37273-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA

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

ADALBERTO FERRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUIDA RODRIGUES FREIRE - 

OAB:11502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

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

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 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. No mesmo prazo, deverão as partes se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos autos às fl. 121. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 316181 Nr: 19989-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE MERY MENDANHA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1093483 Nr: 7718-83.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO AFONSO PENA, HALMICAR LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA MAXIMIANO ALVES, REINALDO 

SODRÉ DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DA GUIA SILVA MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 19.720, LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18981, THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA - OAB:19547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), 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). PAULA MARIA BOAVENTURA DA 

SILVA - OAB: 10.434/O/MT, para que no prazo improrrogável de 03 

(TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem 

riscados o que neles houver escrito e serem desentranhadas as 

alegações e documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e 

apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, 

perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em multa, 

correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 

234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720540 Nr: 15967-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA MACEDO DE CASTRO, LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA HELENA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA KARLLA DA SILVA 

MENDONÇA - OAB:14609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 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 desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1027787-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999/O-O (ADVOGADO)

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LIONS DA VISAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027787-85.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CATARINA JESUS DA SILVA RÉU: INSTITUTO LIONS DA VISAO Vistos. 

Trata-se dos embargos de declaração de id 13048251 opostos pelo 

Estado de Mato Grosso em face da decisão de id 12511663, que lhe 

atribuiu o ônus do custeio de prova pericial requisitada pela parte autora 

beneficiária da gratuidade de justiça, alegando omissão deste Juízo, ao 

passo que entende que tal ônus competiria ao próprio Poder Judiciário por 

força da Resolução n. 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, razão 

pela qual requereu o acolhimento dos seus embargos para que o vício 

apontado fosse sanado, com o fim de afastar a determinação de depósito 

do valor em Juízo pelo Estado através do seu Poder Executivo. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de 

Declaração por serem tempestivos (id 13068163). Acerca dos Embargos 

de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil 

dispõem 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. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou erro material, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a 

indicação de tais vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais 

Pátrios inclusive os Superiores que as inconformidades devem estar 

presentes no bojo da decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e 

entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos 

autos. Analisando detidamente a decisão, não verifico a existência de 

nenhum vício. Isso porque, a Resolução n. 127/2011 do Conselho Nacional 

de Justiça, foi editada levando em consideração o princípio da eficiência 

administrativa inserto no artigo 37 da Constituição Federal, os direitos 

fundamentais previstos nos incisos XXXV, LV e LXXIV do artigo 5º 

também da Carta Republicana, bem assim nas Resoluções 35/2007 do 

CSJT - Conselho Superior da Justiça do Trabalho e 558/2007 do CNJ - 

Conselho da Justiça Federal. A Resolução n. 558/2007 do CJF, por sua 

vez, foi revogada pela Resolução n. 305/2014, sendo que esta foi editada 

levando em consideração as disposições da Lei n. 10.259/2001, que 

prevê que as despesas com a assistência judiciária gratuita sejam apenas 

antecipadas à conta de verba orçamentária do respectivo Tribunal. Ou 

seja, a norma que se extrai dos referidos dispositivos é indubitável quanto 

a responsabilidade do Estado a garantia do amplo acesso à Justiça e da 

assistência judiciária integral e gratuita às pessoas que comprovarem 

insuficiência de recursos. A esse respeito, a remansosa jurisprudência 

dos Tribunais Pátrios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DO PERITO. A 

inversão do ônus da prova não tem o condão de afastar as regras de 

custeio da prova pericial, previstas no artigo 95 do Código de Processo 

Civil, incumbindo à parte que solicitou a perícia o adiantamento da 

remuneração do perito, ou o rateio dos custos entre os litigantes, quando 

a perícia for postulada por ambos, ou for determinada de ofício. Hipótese 

em que apenas a autora postulou a realização do laudo pericial, sendo o 

Estado responsável pelo pagamento, por litigar aquela ao abrigo da 

gratuidade judiciária. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70078004397, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 26/06/2018). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL. DEVER DE CUSTEIO CONFORME O 

DISPOSTO NO ART. 95, §3º, DO CPC/2015, NA MEDIDA EM QUE AMBAS 

AS PARTES LITIGAM SOB O MANTO DA AJG. Na medida em que as 

partes, autor e ré, postularam a realização de prova pericial, o pagamento 

dos respectivos honorários periciais deverão ser arcados por ambas, 

independentemente da inversão do ônus da prova, conforme estabelece o 

art. 95, caput, do CPC/2015. Por sua vez, considerando que ambas são 

beneficiárias da Assistência Judiciária Gratuita, o custeio da perícia 

deverá seguir o disposto no Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 

95, §3º. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075086199, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, 

Julgado em 13/12/2017). No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal 

de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA 

GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO 

QUINQUENAL. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA 83/STJ 
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1. É quinquenal o prazo de prescrição para a cobrança dos honorários do 

perito quando a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça, 

consoante os arts. 12 da Lei 1.060/1950 e 1º do Decreto 20.910/32. 2. 

Conforme a recente e reiterada jurisprudência de ambas as Turmas que 

compõem a Primeira Seção do STJ, é dever do Estado arcar com o ônus 

do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário 

da assistência judiciária gratuita ficar sucumbente. 3. O acórdão recorrido 

encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ. Incidência da 

Súmula 83/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 

1338974/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 08/05/2014, DJe 22/05/2014). PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS 

PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE 

DO ESTADO. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. A jurisprudência 

majoritária desta Corte comunga do entendimento de que o ônus de arcar 

com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o 

beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao estado, que 

tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos 

hipossuficientes. Precedentes: REsp 1.245.684/MG, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, DJe 16.9.2011; REsp 1.196.641/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 

1º.12.2010; e AgRg no Ag 1.223.520/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJe 11.10.2010. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 359.428/MG, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013). 

Nesse diapasão, tem-se que, na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da decisão, sendo a via dos declaratórios inadequada para 

tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO 

NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a 

interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos 

do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de 

contradição externa. A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais 

somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 

535, Código de Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. 

DJE 28/9/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO 

CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). 

Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam acolhimento 

por não haver no julgado o vício apontado. Não obstante a isso, 

objetivando o efetivo impulsionamento destes autos, considerando que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, difiro o pagamento dos 

honorários periciais para o final da presente ação, mediante a expedição 

de competente certidão de crédito contra o Estado de Mato Grosso. Desta 

feita, REJEITO os presentes embargos de declaração. Intime-se a 

Procuradoria-Geral do Estado desta decisão. Ultimem-se as determinações 

contidas na decisão de id 12511663. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1011583-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL CRED. SECURITIZADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011583-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA REQUERIDO: ROYAL CRED. 

SECURITIZADORA S.A. Vistos CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÍMOLA, 

devidamente qualificado nos autos interpôs a presente ação declaratória 

de inexibilidade de título cumuladas com pedido de sustação de protesto 

danos morais c/c pedido liminar em desfavor de ROYAL CRED. 

SECURITIZADORA S.A, também qualificada, arguindo em síntese que no 

dia 22.03.2017 firmou contrato de Prestação de Serviços de portaria 24 

horas, 01 (um) serviços Gerais com a empresa FALCÃO VIGILÂNCIA 

PATRIMONIAL, RESIDENCIAL, PORTARIAS E TERCERIZACOES LTDA – ME. 

Afirma o autor que a referida empresa descumpriu o contrato em janeiro 

de 2018, deixando os funcionários sem pagamento dos salários, verbas 

rescisórias, FGTS entre outros, o que teria lhe gerado um prejuízo na 

ordem de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) de encargos 

trabalhistas. Sustenta, assim, que utilizou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) do 

crédito que possuía com a empresa contratada, na monta de R$33.000,00 

(trinta e três mil reais), para garantir a continuidade dos serviços no 

Condomínio correspondente ao período de 15 (quinze) dias (15.02.2018 a 

28.02.2018). Outrossim, afirma ter quitado as dívidas trabalhistas perante 

a Justiça do Trabalho, deixadas pela empresa com os seguintes 

funcionários: a) Evanil De Lima Rodrigues - R$ 5.751,02 – proc. n. 

0000128-23.2018.5.23.0002; b) Edinei De Souza Piloni - R$ 6.718,77 – 

proc. n. 0000108-17.2018.5.23.0007; c) Miguel Domingos De Almeida - R$ 

6.390,51 – proc. n. 0000099-67.2018.5.23.0003; d) Bruna Esteffany C. 

Barcellos - R$ 5.866,82 – proc. n. 0000100-58.2018.5.23.0001; e) Jacira 

Pinto De Almeida - R$ 3.802,47 – proc. n. 0000112-63.2018.5.23.0004; e f) 

Selineia Da Silva De Arruda - R$ 5.567,76 – proc. n. 

0000099-58.2018.5.23.0006. A requerente afirma que mesmo com a 

quitação em questão, foi emitida duplicata mercantil e protestada pela 

requerida, sendo certo que o aludido título estaria vinculado ao contrato 

estabelecido com a empresa Falcão Vigilância Patrimonial, Residencial, 

Portarias e Tercerizacoes Ltda – ME, ao que questiona a exigibilidade da 

mesma, pleiteando, então, a concessão de tutela de urgência com o intuito 

de sustar o protesto realizado, bem como impedir a inscrição do débito nos 

órgãos de proteção ao crédito. É o necessário relato. Decido. O art. 294 

do CPC estabelece o seguinte: “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.” Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: 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. 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, é possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, eis que os documentos dos id’s. 

12976430, 12976434, 12976435, 12976437, 12976438 e 12976439 

revelam que o autor foi acionado de modo solidário pelos funcionários da 

empresa contratada - Falcão Vigilância Patrimonial, Residencial, Portarias e 

Tercerizacoes Ltda – ME -, ao que fora esta que emitiu a Duplicata 

protestada, consoante se verifica do id. 12976377. Outrossim, as atas de 
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audiência dos id’s. 12976430, 12976434, 12976435, 12976437, 12976438 

e 12976439 revelam que o autor efetuou acordo com os funcionários da 

empresa contratada visando o pagamento dos direitos trabalhistas, apesar 

do contrato estabelecido com a empresa em questão prever que esta 

seria uma responsabilidade da mesma, consoante se infere da cláusula 

4.1 (id. 12976389 - Pág. 2). O arcabouço documental carreado aos autos 

indica, portanto, que a Duplicata em questão não poderia ser cobrada, na 

medida em que houve pagamento da mesma através do autor, que 

assumiu os encargos trabalhistas de responsabilidade da empresa 

contratada. O periculum in mora é evidenciado pela restrição ao crédito 

gerada pelo apontamento do título ao protesto ou aos órgãos de proteção. 

Assim sendo, o periculum in mora é de tal evidência que dispensa 

enfastiantes demonstrações, eis que são evidentes os efeitos que o 

protesto acarreta na vida da pessoa jurídica, causando-lhe prejuízos na 

órbita financeira, de modo que a liminar deve ser deferida, sobretudo ante 

o princípio da lealdade processual, inerente a todos os que litigam em 

Juízo. Outrossim, quanto a ausência de prestação de caução pela 

Requerente, necessário salientar que a exigência de contracautela 

discricionária do Juiz, residindo no âmbito do seu poder geral de cautela, 

se recomendável, podendo ocorrer até mesmo após a concessão da 

liminar (STJ-RT 666/177 e RF 312/97). Friso, ainda, que analisando os 

documentos colacionados, cobra relevo consignar que o título apontado 

para protesto deveria ter sido quitado até o dia 23.03.2018, consoante se 

infere do id. 12976377 - Pág. 1. A demanda em questão foi distribuída em 

30.04.2018, ou seja, quando a demanda restou distribuída o protesto já 

encontrava-se realizado. Destarte, a providência perseguida na inicial de 

“sustação do protesto” tem como finalidade evitar que o suposto devedor 

suporte as consequências do protesto quando a dívida for ser discutida 

em juízo, sendo evidente, portanto que a medida deve ser pleiteada antes 

de o protesto ser efetivado, porquanto tem caráter preventivo e 

antecedente, buscando evitar que a indicação efetivamente se transforme 

em protesto, in verbis: “A sustação de protesto é a reação do devedor à 

ação do credor. É o exercício legítimo de um direito daquele que esteja na 

iminência de ter um título indevidamente protestado”.(Professor Luiz 

Alberto Hoff) (grifo nosso). Evidente, portanto, que a sustação do protesto 

aplica-se para as hipóteses em que o protesto ainda não se efetivou, visto 

que a medida cautelar visa prevenir a ocorrência de prejuízo, não 

cabendo, portanto, a adoção da aludida providência após a lavratura e 

registro do protesto, como é a hipótese dos autos. Contudo, é certo que a 

suspensão dos efeitos do protesto, até que seja decidida o mérito da 

demanda, que tem com objeto o reconhecimento de que o débito apontado 

no título é inexistente pode ser realizado nesta ocasião. Neste aspecto, o 

STJ já assentou o seguinte: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. 

SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE 

CAUTELA E FUNGIBILIDADE ENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES E AS 

ANTECIPATÓRIAS DOS EFEITOS DA TUTELA. - O princípio da fungibilidade 

entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela 

confere poder ao juiz para deferir providência de natureza cautelar, a 

título de antecipação dos efeitos da tutela. - Segundo o entendimento do 

STJ: (i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há 

discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de 

protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto no art. 798 

do CPC; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as 

circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor 

diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom 

direito e quando houver a prestação de contracautela. - De acordo com o 

poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas 

cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode 

ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão 

dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido.” (STJ. REsp nº 

627.759/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, J. em: 25.04.2006, 

DJ 08.05.2006, p. 198 – grifo nosso) “MEDIDA CAUTELAR. SERASA. 

PROTESTO. DÉBITO SUB JUDICE. Esta Corte tem decidido, reiteradamente, 

que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações 

restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos do protestos 

nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - MC: 5265 SP 

2002/0076170-2, Relator: Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 

15/08/2002, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07.10.2002 p. 

250) O eg. TJMT, assim como os demais tribunais pátrios possuem 

entendimento similar, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR 

DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS ENQUANTO PERDURAR A DISCUSSÃO JUDICIAL – INVALIDADE 

DO TÍTULO DECLARADA NO FEITO PRINCIPAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO 

CAUTELAR – LIMINAR CONFIRMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.É admitida a 

suspensão dos efeitos do ato notarial já efetivado, enquanto perdurar a 

discussão judicial quanto à inexigibilidade do débito que ensejou a emissão 

do título de crédito levado ao protesto.Não há falar em cunho satisfativo da 

ação cautelar de sustação de protesto, tendo em vista que o 

cancelamento do protesto é efetivado somente em caso de procedência 

da ação principal.A sentença proferida na ação principal julgou 

procedente o pedido para reconhecer que o protesto foi ilegítimo e 

declarar inexistente o débito apontado no título, não cabendo outra 

decisão na ação cautelar de sustação de protesto senão a de 

procedência, para confirmar a liminar anteriormente deferida.”(TJMT - Ap 

54915/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016) 

“APELAÇÃO CÍVEL - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INDEFERIMENTO DA 

INICIAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. A preferência do autor em 

ajuizar previamente a medida cautelar e posteriormente a ação principal 

pelo rito ordinário não é causa de extinção da cautelar.” (TJ-MG 

200000048279780001 MG 2.0000.00.482797-8/000(1), Relator: FABIO 

MAIA VIANI, Data de Julgamento: 09/08/2005, Data de Publicação: 

22/10/2005) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL. ICMS. CDA LEVADA A PROTESTO. DEPÓSITO INTEGRAL 

DO VALOR. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO 

PROTESTO. Efetuado o depósito prévio equivalente a integralidade do 

valor, deve ser deferida a suspensão dos efeitos do protesto, nos termos 

do artigo 151, II, do CTN e Súmula nº 112 do STJ. Situação que confere ao 

sujeito passivo a possibilidade de obter certidão positiva com efeito de 

negativa. Decisão reformada. Recurso provido.”  (TJ-SP 

20029242320188260000 SP 2002924-23.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo 

Semer, Data de Julgamento: 09/04/2018, 10ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 10/04/2018) Diante do exposto, presentes o 

estabelecidos pelo art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar pleiteada inaudita 

altera pars, ao que SUSPENDO os efeitos do protesto do título 

apresentado pela requerida perante o Cartório do 4º Ofício desta Comarca 

de Cuiabá, sob o protocolo n. 20030097, ao que determino, ainda, que a 

requerida se abstenha de apontar o referido título junto aos órgãos de 

proteção ao crédito (SERASA/SPC, etc.), sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais). Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais). Caso o apontamento já tenha sido realizado, deverá a requerida 

providenciar a baixa, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, e comprovar 

nos autos, sob pena de incidência da multa já estabelecida. Oficie-se ao 

Cartório do 4º Ofício desta Comarca, para adoção das providências 

visando a suspensão dos efeitos, até ulterior determinação deste Juízo. 

Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

03.09.2018 às 12:30 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 06 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, art. 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, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 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, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho 

de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018660-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARLOS SOUZA VALE OAB - PR31379 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018660-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CUIABA Vistos. Trata-se de ação de execução ajuizada por DIMACI PR 

MATERIAL CIRURGICO LTDA. em face do MUNICIPIO DE CUIABA, 

distribuída para esta Terceira Vara Cível. No entanto, figura num dos polos 

da demanda a Fazenda Pública, razão pela qual declino a competência 

para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. 

Às providências. Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de 

junho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035713-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANEY MARTINS DA SILVA (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035713-20.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALVANEY MARTINS DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDUARDO MARTINS 

neste ato representado por seu genitor ALVANEY MARTINS DA SILVA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

15.06.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 10847614, 10847617, 10847624, 10847630, 

10847637, 10847657, 10847665, 10847679, 10847689 . Devidamente 

citada (id. 10854506 ), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(id. 12217417 ), 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. 12987194 . 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. 

11874211 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13150566 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13398183 . 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. 
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10847679), 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. 11874211). 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 28.06.2017, 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. 11874211), 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): ESTRUTURA 

CRANIO FACIAL (...) 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 ESTRUTURA CRANIO FACIAL 10% RESIDUAL [...]” 
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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 da estrutura crânio facial terá a vítima direito 

a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10%, perfazendo o 

total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

ESTRUTURA CRANIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 

*10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 No que tange 

ao pedido de reembolso de despesas de assistência médica e 

suplementar (DAMS), os documentos acostados aos autos (id. 10847679), 

corroboram a afirmativa do autor, no sentido de que houveram despesas 

médicas suplementares, quais sejam, gastos com cirurgia, gastos com 

remédios e atividades de atendimento hospitalar, inclusive superando o 

estabelecido em lei, desta feita, defiro o pedido no montante de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

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 os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (15.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, 

e ao pagamento do importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) 

referente à DAMS, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data de desembolso 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, 28 de junho de 2018. Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro 

Juiz de Direito
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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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002421-10.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

INACIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSÉ INACIO DA SILVA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 01.12.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 11618428, 11618430, 11618431, 11618434 . Devidamente citada 

(id. 11723122 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids.. 

12370108, 12885569, 12885585 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Inclusão da Seguradora Lider no Polo Passivo; II – Da Ausência de 

Comprovação de Entrega da Documentação; III – Da Ausência de 

Requerimento Administrativo; IV – Da Ausência do Laudo do IML. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 13261965 

. 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. 12931785 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 13413731 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 13509947 . 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 INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. 

Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada 

de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, 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 - 
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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. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

- FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário à 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. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da 

Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização 

securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, 

mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto no 

referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante realização 

da competente perícia médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas 

partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. 

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. 

11618430), 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. 12931785). 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 01.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 41 de 638



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. 12931785), 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 

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 25% LEVE [...]” 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, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 

17,5% 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 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 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$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.12.2017) 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, 28 de junho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004258-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME BARBOZA MOURA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004258-03.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

GUILHERME BARBOZA MOURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSE GUILHERME BARBOZA MOURA 
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move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

04.11.2017, 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. 11890575, 11890584, 11890607, 11890629, 

11890647, 11890677. Devidamente citada (id. 11923324), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 12727511, 12727515, 

12727516, 12727518, 12727520, 12727522, 12727525, 12727526), 

arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Do 

Requerimento Administrativo; III – Da Ausência de Requerimento 

Administrativo; IV – Comprovante de Residência e, Nome de Terceiro. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 13262201. 

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. 12953004. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13413303. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13518950. 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 AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário à 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 

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. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 
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em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, 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. 

11890629), 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. 12953004). 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 04.11.2017, 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. 12953004), 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 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 
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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 PÉ 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 dedos do pé terá a vítima direito a 

10% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 10% sobre 50%, 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: - 5º DEDO DO PÉ: 

*10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 *50% sobre R$ 1.350,00 = 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 (04.11.2017) 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, 28 de junho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito CUIABÁ, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012168-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACINDINO EVANGELISTA DA SILVA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012168-18.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ACINDINO EVANGELISTA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado, requerendo o 

seu levantamento (id. 13825783). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 13825783 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 6141675 pág. 01), devendo 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006566-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DONIZETE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006566-46.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCIO DONIZETE RIBEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 13837273). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

13837273 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 5044965 pág. 01), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 
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remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001005-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001005-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FABIO SILVA DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS que FABIO SILVA DIAS move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 27.02.2017, 

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. 11413471, 11413472, 11413473, 11413474, 

11413475, 11413476, 11413477, 11413478, 11413479, 11413468, 

11413481 . Devidamente citada (id. 11589973 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 13278047 ), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Extinção do Processo – Pedido 

Administrativo Pendente de Finalização. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 13299894 . 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. 

12913930 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13478440 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13522010 . 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. EXTINÇÃO DO PROCESSO – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE 

DE FINALIZAÇÃO. 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. 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. 12032813), 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. 12913930). 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 27.02.2017, 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. 12913930), 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 

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 MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 25% LEVE [...]” 

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, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 

17,5% 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 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 47 de 638



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$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(27.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, quanto ao 

pedido de dano moral, verifica-se que a seguradora (ré) é parte legitima 

apenas no que diz respeito à reparação de dano através do seguro 

obrigatório DPVAT. Ademais, nessa situação o dano moral somente seria 

legitimo caso recaísse sobre o causador direto do sinistro, portanto Rejeito 

o pedido de danos morais. 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, 28 de junho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019631-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEIR DIAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019631-45.2016.8.11.0041. AUTOR: 

WALDEIR DIAS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que WALDEIR DIAS PEREIRA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 24.02.2009, 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. 3669347, 3669360, 3669372, 3669383, 3669394, 3669410, 

3669427, 3669431, 3669442, 3669453, 3669457, 3669465, 3669472, 

3669477 . Devidamente citada (id. 5070120 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 7221567 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Inclusão da Seguradora Lider no polo Passivo da Demanda; II – Ausência 

de Laudo do IML; III – Prescrição da Pretensão. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 8282419 . 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. 

10445965. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

10280017 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

9883173 . É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que não conheço 

dos embargos de declaração opostos no id. 10143087, e do Recurso de 

Apelação interposto no id.10325695, ambos relativamente à sentença de 

id. 10033490, uma vez que através do despacho de id.10122822, este 

Juízo reconheceu o lançamento equivocado da sentença de id. 10033490, 

determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, 

mediante manifestação das partes acerca do laudo médico pericial de id. 

10119495. 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 INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO 

POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por 

força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A 

dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para 

solicitação da indenização securitária na via administrativa, deduzindo a 

pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na obtenção do 

documento previsto no referido dispositivo, tal requisito poderá ser 

satisfeito mediante realização da competente perícia médica, objeto da 

dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a preliminar 

de ausência de laudo do IML. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. A súmula 

278 do STJ dispõe que: “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral”. Diante disto, em análise detida dos autos verifico 

que o sinistro ocorreu em 23 de fevereiro de 2009, porém, conforme laudo 

pericial juntado aos autos no id. 3669472, o médico perito aduz que: “o 

servidor deverá ficar em readaptação de função por motivo de tratamento 

médico”, ou seja, após anos de tratamento constatou-se que o requerente 

possuía uma lesão parcial incompleta. Desta forma, reconheço que a data 

da ciência inequívoca do requerente se datou em 08.05.2014, conforme 

laudo médico pericial acostado ao id. 3669472. Portanto, REJEITO a 

preliminar de prescrição. 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. 3669394), 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 
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encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10119495). 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 23.02.2009, 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. 10119495), 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): LESÃO 

NEUROLÓGICA E COLUNA CERVICAL (...) 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 

LESÃO NEUROLÓGICA 10% RESIDUAL 2ª Lesão COLUNA CERVICAL 25% 

LEVE [...]” 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 
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indenização. Lesão 1 - Havendo lesão neurológica terá a vítima direito a 

100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10%, perfazendo o 

total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Lesão 2 - Havendo 

perda de um dos segmentos da coluna cervical 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, leve (25%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 25% sobre 25%, perfazendo o total de 6,25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Cumpre-me esclarecer que a coluna 

vertebral é composta pelas vertebras/segmentos cervicais, torácicas, 

lombares, região do sacro e cóccix. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: Lesão 1 - LESÃO 

NEUROLÓGICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 Lesão 2 – COLUNA 

CERVICAL: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 Lesão 1 + Lesão 2 = R$ 2.193,75 

Verifica-se dos autos que a parte autora discordou do laudo pericial 

requerendo a nomeação de outro perito para realizar nova pericia no 

segurado, ao argumento de que o perito nomeado não avaliou 

detalhadamente as lesões do segurado. Pois bem. Sabe-se que o perito 

nomeado pelo juízo exerce múnus público ao utilizar seus conhecimentos 

específicos na elaboração do laudo pericial, no qual estarão contidos 

subsídios que poderão contribuir para o julgador decidir a lide que lhe é 

apresentada, sendo que a sua nomeação é ato discricionário do Juiz que, 

portanto, pode designar qualquer profissional de sua confiança. O perito 

judicial presta compromisso de seu grau de agir com lisura e eficiência, 

respondendo por isso, caso assim não proceda, ex vi do disposto no 

artigo 158 do Novo Código de Processo Civil. Portanto, descabida a 

pretensão de desconsideração de laudo pericial produzido em audiência 

conciliatória, assim INDEFIRO o pedido da parte autora e mantenho o laudo 

pericial acostado ao id. 10119495. 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$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três 

reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.02.2009) 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, 28 de junho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038580-83.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADEMILSON DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADEMILSON DDE ALMEIDA move em 

desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 23.10.2017, 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. 11243832, 

11243838, 11243848, 11243850, 11243853, 11243856, 11243858, 

11243859, 11243860, 11243862, 11243865, 11243866, 11243868, 

11243872, 11243873, 11243879, 11243882, 11243981 . Devidamente 

citada (id. 11308929 ), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(id. 12638356 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo 

Passivo; II – Extinção do Processo – Falta de Interesse Processual – 

Pedido Administrativo de Invalidez Pendente de Finalização; III – Pedido 

Administrativo Prévio; IV – Da Necessidade de Realização de Pedido 

Administrativo de Reembolso das Despesas Médicas. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 13045775 . 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. 

12360415 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13545580 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13397833 . 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. EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

PEDIDO ADMINISTRATIVO DE INVALIDEZ PENDENTE DE FINALIZAÇÃO. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que a demandante formulou 

requerimento administrativo e que não concluiu o trâmite, 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 – 
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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. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – 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 de DAMS 

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. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Inicialmente verifica-se que quanto ao não pagamento do prêmio à 

seguradora, nossos Tribunais já possuem o seguinte entendimento: 

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 6.194/74 – INDENIZAÇÃO – 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT – DESNECESSIDADE – 

SIMPLES PROVA DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO E DO DANO 

DECORRENTE – SALÁRIO MÍNIMO – ÉPOCA DO ACIDENTE - GRAU DA 

INVALIDEZ – TABELA DA SUSEP – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 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 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente e considerando que o acidentado juntou 

certidão de ocorrência emitida pela Polícia Militar de Mato Grosso onde 

consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito 

oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o 

aferimento da indenização. A comprovação do pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Deve 

ser utilizada a tabela da SUSEP para a quantificação da lesão e o devido 

arbitramento da indenização. A incidência tanto dos juros como da 

correção monetária em condenação com base em salário mínimo não 

configura bis in idem. Estando os honorários advocatícios em consonância 

com o art. 20, §3°, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do CPC, não merece reforma. (TJMT 

- Ap 18265/2012, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/05/2012, Publicado no DJE 15/06/2012 - 

detaquei)”. 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. 11243873), 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. 12360415). 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 23.10.2017, 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 
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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. 12360415), 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 

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 MEMBRO INFERIOR 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 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, 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 INFERIOR 

ESQUERDO: *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 A requerente em sua peça 

inicial pede o reembolso por despesas médicas, no entanto não junta 

documentos suficiente para que corrobore com a afirmativa de que 

houveram gastos com despesas médicas e suplementares. Ao que tange 

o pedido de danos morais, verifica-se que o mero dissabor ocasionado 

pelo inadimplemento de obrigação legal imposta pela à seguradora 

responsável pelo pagamento do seguro DPVAT, não configura ato lesivo a 

ensejar indenização por danos morais, portanto rejeito o pedido. 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 
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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), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(23.10.2017) 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, 29 de 

junho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000930-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS JOAO DA COSTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000930-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JARBAS JOAO DA COSTA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JARBAS JOAO DA COSTA JUNIOR 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

02.07.2017, 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. 11403211, 11403213, 11403206, 11403196 

. Devidamente citada (id. 11590534 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 11985014, 11985016, 11985019, 11985025, 11985030, 

11985033, 11985033, 11985038, 11985039 ), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Satisfação da Indenização em Esfera 

Administrativa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 13272454 . 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. 12906541 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13356000 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13577219 . 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. SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA. Não 

há que se falar em falta de interesse de agir, em razão de estar 

consolidado o entendimento de que o recibo de quitação passado de 

forma geral, mas relativo à obtenção de parte do direito legalmente 

assegurado. Assim não traduz renúncia a este direito e, muito menos, 

extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a 

indenização deve ser proporcional ao grau da lesão, descontado o valor 

recebido administrativamente. 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. 

11403206), 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. 12906541). 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 02.07.2017, 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 
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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. 12906541), 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 25% LEVE [...]” 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, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25%, 

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: - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *25% 

sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No caso em tela 

extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a quantia de 

R$1.012,50(mil e doze reais e cinquenta centavos), valor este que deve 

ser deduzido do montante de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), totalizando ao final R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais). No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 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 
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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 (02.07.2017) 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, 29 de junho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034811-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENUINO MANOEL BENTO (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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034811-67.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GENUINO MANOEL BENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GENUINO MANOEL BENTO move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 17.09.2017, 

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. 10718009, 10718034, 10718045 . Devidamente citada 

(id. 10832629 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

12155007 ), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora Lider 

no Polo Passivo; II – Da Ausência de Comprovação de Entrega da 

Documentação; III – Da Ausência de Requerimento Administrativo; IV – 

Ausência de Laudo do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 13334552 . 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. 11866531 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13603825 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13484161 . 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 INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO 

POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por 

força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que 

o autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, 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 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário à 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 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 
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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. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece 

requisitos para solicitação da indenização securitária na via administrativa, 

deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na 

obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal requisito 

poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia médica, 

objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a 

preliminar de ausência de laudo do IML. 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. 10718034), 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. 11866531). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.09.2017, 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 
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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. 11866531), 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 

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 MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 100% COMPLETA 

[...]” 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, total (100%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 100%, perfazendo o total de 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *100% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 9.450,00 Total: R$ 9.450,00 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$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (17.09.2017) 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, 29 de junho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008582-70.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROSALVO OSVALDO DE BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROSALVO OSVALDO DE BRITO 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

27.01.2017, 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. 5578886, 5757770 . Devidamente citada (id. 

6806589 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

8822233, 8822562, 8822565, 8822568, 8822570, 8822572 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Pedido 

Administrativo Prévio; III – Principio da Causalidade e a Sucumbência 

Autoral; IV – Do Requerimento Administrativo; V – Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 9017168 . 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. 13391130 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13699222 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13668180 . 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 
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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 

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. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, 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. 

5578886), 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 
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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. 13391094). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.01.2017, 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. 13391094), 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 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 OMBRO 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 
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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 DIREITO: *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 

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 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (27.01.2017) 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, 29 de junho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013913-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DE OLIVEIRA (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013913-33.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ELIZEU DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ELIZEU DE OLIVEIRA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 04.11.2016, 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. 6796454, 6796455, 6796458, 6796461, 6796462, 6796464, 

6796465, 6796466 . Devidamente citada (id. 6836621 ), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 8799782 ), 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. 9227703 . 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. 13521165 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13671262 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13730704 . 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 
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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. 6796462), 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. 13521165). 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 04.11.2016, 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 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 
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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. 13521165), 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 DO 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 5º DEDO DO PÉ 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 dedos do pé 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 DO PÉ 

ESQUERDO: *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 (mil e doze 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (04.11.2016) 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, 29 de junho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017209-97.2016.8.11.0041
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LEILA NUNES SANTANA (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)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017209-97.2016.8.11.0041. AUTOR: 

LEILA NUNES SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LEILA NUNES SANTANA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07.08.2016, 

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. 3203871 . Devidamente citada (id. 4471883 ), a parte 

ré apresentou contestação e documentos (ids. 5474213 ), 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. 8715646 . 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. 13522061 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13671262 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13695219 . 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 
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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. 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. 3203871), 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. 13522061). 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 07.08.2016, 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 
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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. 13522061), 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 25% LEVE [...]” 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, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25%, 

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: - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *25% 

sobre R$ 6.750,00 = 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 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 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(07.08.2016) 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 
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condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Registro nessa ocasião a aplicação, em desfavor da parte autora, da 

multa prevista no artigo 334 §8 do CPC, na decisão de id. 4961934, 

devendo a secretaria deste juízo adotar as providencias destinadas a sua 

regular exigibilidade. 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, 29 de junho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035496-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIDAL (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035496-74.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA VIDAL REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos 

declaratórios opostos por MARIA APARECIDA VIDAL contra a sentença 

proferida no id. 13281831 que condenou a parte requerida ao pagamento 

da indenização do Seguro DPVAT, a parte autora, proporcional ao grau de 

redução funcional/segmento afetado, no valor de R$ 3.881,25 (três mil 

oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). Sustenta o 

cabimento dos presentes embargos de declaração em razão de suposto 

equivoco no valor da condenação. Alega a embargante que a lesão 

apurada no laudo pericial (id. 11872259) no que tange ao SEGMENTO DA 

COLUNA CERVICAL, deveria ser calculado sobre o valor máximo 

indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), motivo pelo 

qual requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeito 

modificativo ao julgado para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização no valor R$ 11.475,00 (onze mil quatrocentos e setenta e 

cinco reais). A requerida compareceu aos autos requerendo a rejeição 

dos embargos de declaração (id. 13478308). É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, quanto ao equivoco apontado, qual 

seja, erro no cálculo do valor atribuído na indenização, entendo que razão 

não assiste à embargante. Isso porque, o laudo pericial (id. 11872259) 

concluiu que a embargante apresentou invalidez permanente parcial 

incompleta NO SEGMENTO DA COLUNA CERVICAL de leve repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), onde a sentença embargada 

foi clara em pontuar o segmento afetado, bem como o valor máximo 

indenizável ao membro afetado. Sendo certo que a nova tabela do DPVAT 

estabelece a quantia/valor a ser pago como indenização por acidente de 

trânsito de acordo com a parte do corpo afetada é categórica na definição 

do valor máximo indenizável à lesão do segmento da coluna vertebral, 

vejamos: “Por PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM SEGMENTO DA 

COLUNA VERTEBRAL, exceto o sacral, (25%) do máximo indenizável, que 

corresponde à R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).” 

Cumpre-me ainda esclarecer que a coluna vertebral é composta pelas 

vertebras/segmentos cervicais, torácicas, lombares, região do sacro e 

cóccix. Dessa forma não há duvidas, de que o cálculo apresentado na 

sentença está em conformidade com a lesão apurada/constatada na 

pericial realizada na embargante (id. 11872259). Ademais, registro que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar o 

acórdão/sentença/decisão quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Nesse sentido, colha-se os 

seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os embargos de 

declaração constituem recurso hábil para sanação de omissão, 

contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o que não 

ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 

704353 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-228 

DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os 

embargos de declaração constituem recurso hábil para sanação de 

omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o 

que não ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. 

(STF - ARE: 706512 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), 

Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 

DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013) Analisando a sentença 

embargada, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Posto 

isso, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso ora em análise 

apresenta-se como impróprio para alterar o decisório objurgado. Diante do 

exposto, recebo os embargos de declaração, mas rejeito a sua pretensão 

recursal, mantendo intacta a sentença prolatada no id. 13281831 deste 

feito. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de junho de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença 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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011320-31.2017.8.11.0041. AUTOR: 

IZAINE DA SILVA NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

interpôs Embargos de Declaração id. 13235150 , ao argumento de que há 

erro material na sentença de id. 13044946 , vez que houve contradição 

quanto a aplicação da tabela DPVAT com relação ao grau de repercussão. 

Requer sejam conhecidos os embargos de declaração, a fim de sanar o 

erro material por contradição, especialmente para fazer constar o valor 

apurado pela perícia, incapacidade média (50%) em ambos os membros 

inferiores. É o relato. Decido. Primeiramente conheço dos embargos por 

serem tempestivos. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar o acórdão/sentença/decisão 

quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Nesse sentido, colha-se os seguintes julgados: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. Os embargos de declaração constituem recurso hábil 

para sanação de omissão, contradição ou obscuridade existentes na 

decisão embargada, o que não ocorre no presente caso. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF - ARE: 704353 RS , Relator: Min. JOAQUIM 

BARBOSA (Presidente), Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, 

Data de Publicação: DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

OU OBSCURIDADE. Os embargos de declaração constituem recurso hábil 

para sanação de omissão, contradição ou obscuridade existentes na 

decisão embargada, o que não ocorre no presente caso. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF - ARE: 706512 RS , Relator: Min. JOAQUIM 

BARBOSA (Presidente), Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, 

Data de Publicação: DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013). 

Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste o 

embargante, considerando que foi comprovado por perícia média acostada 

ao id. 8326405 , a existência de lesão parcial incompleta em ambos os 

membros inferiores, sendo médio o grau de lesão. Vislumbra-se na 

ocasião que em casos de lesões em ambos os membros inferiores, o 

percentual aplicável é de 100%, e não como prolatado na sentença de id. 

13044946, onde os membros inferiores foram calculados separadamente. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 
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caso: AMBOS MEMBROS INFERIORES: *100% sobre R$ 13.500,00 = 

R$13.500,00 *50% sobre R$13.500,00 = R$ 6.750,00 Total: R$ 6.750,00 

Dessa maneira o referido valor não foi observado na sentença, 

demonstrando a contradição noticiada. Com essas considerações, 

ACOLHO os embargos de declaração, para que fique constando no 

dispositivo da sentença a seguinte redação: “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$ 6750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (28.07.2016) 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.”. Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a 

parte autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 

do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação da interposição recursal. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 

junho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016488-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO SOARES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016488-14.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIO SOARES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS interpôs Embargos de Declaração ao id. 13388273 , ao argumento 

de que há contradição na sentença de id. 13265740 , vez que quanto a 

contradição foi arguido erro material ao constar no dispositivo a data do 

sinistro, a partir do qual incidiria correção monetária . Requer sejam 

conhecidos os embargos de declaração, a fim de sanar a contradição, 

especialmente para fazer constar data correta do sinistro 27/06/2016. É o 

relato. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração por 

serem tempestivos id. 13265740 . De início, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar o 

acórdão/sentença/decisão quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Nesse sentido, colha-se os 

seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os embargos de 

declaração constituem recurso hábil para sanação de omissão, 

contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o que não 

ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 

704353 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-228 

DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os 

embargos de declaração constituem recurso hábil para sanação de 

omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o 

que não ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. 

(STF - ARE: 706512 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), 

Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 

DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013) Analisando a sentença 

embargada, verifico que por lapso a data do evento danoso fora lançada 

equivocadamente, vez que de acordo com a Certidão de ocorrência do 

Samu e o Boletim de ocorrência a data do sinistro foi 27.06.2016 e não 

27.06.2017, desta maneira assiste razão ao embargante. Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os vícios 

da Contradição apontados, para constar no dispositivo da sentença a 

seguinte redação: “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 

(27.06.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.” Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018246-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMACENO (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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018246-28.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADILSON DAMACENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

ADILSON DAMACENO (id. 13373940 ) ao argumento de que há omissão na 

sentença de id. 13304532 , vez que, não fora apreciado a solicitação de 

que a seguradora só se comunique com o autor através deste processo 

judicial e o pedido de litigância de má fé, haja vista a seguradora contestar 

o prévio requerimento administrativo. Deste modo, requer sejam 

conhecidos os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão, 

especialmente para fazer constar a apreciação quanto aos itens 

descritos. É o breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes 

Embargos de Declaração por serem tempestivos (id. 13444051 ). Acerca 

dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de 

Processo Civil dispõem 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. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, 

contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Ou seja, além de 

serem cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual o juiz 

devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte, deverão ser 

opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, 

está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando a sentença embargada, 

observo que razão assiste a embargante no que tange à omissão, vez 

que não fora apreciado o pedido em sede de mérito, quanto aos itens 7 

dos pedidos da inicial. Pois bem, o pedido de que a seguradora se 

comunique com o segurado através do processo judicial em nada interfere 

no andamento do feito e nem traz prejuízo à parte autora. Ademais, ao que 

tange a alegação de litigância de má-fé levantada pela parte autora, 

verifico que a mesma não merece guarida, observa-se 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. Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os vícios 

da omissão e nego-lhes provimento. Mantenho a sentença incólume. Caso 

haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Junho de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020611-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON RIBEIRO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020611-55.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOELSON RIBEIRO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por JOELSON RIBEIRO DA SILVA (id. 13375103 ) ao argumento de que há 

omissão na sentença de id. 13257755 , vez que, não fora apreciado a 

solicitação de que a seguradora só se comunique com o autor através 

deste processo judicial e o pedido de litigância de má fé, haja vista a 

seguradora contestar o prévio requerimento administrativo. Deste modo, 

requer sejam conhecidos os embargos de declaração, a fim de sanar a 

omissão, especialmente para fazer constar a apreciação quanto aos itens 

descritos. É o breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes 

Embargos de Declaração por serem tempestivos (id. 13444165 ). Acerca 

dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de 

Processo Civil dispõem 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. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, 

contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Ou seja, além de 

serem cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual o juiz 

devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte, deverão ser 

opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, 

está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando a sentença embargada, 

observo que razão assiste a embargante no que tange à omissão, vez 

que não fora apreciado o pedido em sede de mérito, quanto aos itens 7 

dos pedidos da inicial. Pois bem, o pedido de que a seguradora se 

comunique com o segurado através do processo judicial em nada interfere 

no andamento do feito e nem traz prejuízo à parte autora. Ademais, ao que 

tange a alegação de litigância de má-fé levantada pela parte autora, 

verifico que a mesma não merece guarida, observa-se 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. Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os vícios 

da omissão e nego-lhes provimento. Mantenho a sentença incólume. Caso 

haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intime-se a requerente para se manifestar acerca 

do depósito judicial da seguradora id. 13669398 no prazo de 5 (cinco) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Junho de 2018. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025027-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA SILVA LOPES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025027-66.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAURO DA SILVA LOPES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos 

declaratórios opostos por MAURO DA SILVA LOPES contra a sentença 

proferida no id. 13147268que condenou a parte requerida ao pagamento 

da indenização do Seguro DPVAT, a parte autora, proporcional ao grau de 

redução funcional/segmento afetado, no valor de R$ 3.037,50 (três mil e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos). Sustenta o cabimento dos 

presentes embargos de declaração em razão de suposto equivoco no 

valor da condenação. Alega a embargante que a lesão apurada no laudo 

pericial (id. 10491276) no que tange ao SEGMENTO DA COLUNA 

CERVICAL, deveria ser calculado sobre o valor máximo indenizável de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), motivo pelo qual requer o 

acolhimento dos embargos, com a concessão de efeito modificativo ao 

julgado para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor 

R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). A requerida compareceu aos autos 

requerendo a rejeição dos embargos de declaração (id. 13424774). É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, quanto ao 

equivoco apontado, qual seja, erro no cálculo do valor atribuído na 

indenização, entendo que razão não assiste à embargante. Isso porque, o 

laudo pericial (id. 10491276) concluiu que a embargante apresentou 

invalidez permanente parcial incompleta NO SEGMENTO DA COLUNA 

CERVICAL de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento), onde a sentença embargada foi clara em pontuar o segmento 

afetado, bem como o valor máximo indenizável ao membro afetado, 

vejamos: Sendo certo que a nova tabela do DPVAT estabelece a 

quantia/valor a ser pago como indenização por acidente de trânsito de 

acordo com a parte do corpo afetada é categórica na definição do valor 

máximo indenizável à lesão do segmento da coluna vertebral, vejamos: 

“Por PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM SEGMENTO DA COLUNA 

VERTEBRAL, exceto o sacral, (25%) do máximo indenizável, que 

corresponde à R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).” 

Cumpre-me ainda esclarecer que a coluna vertebral é composta pelas 

vertebras/segmentos cervicais, torácicas, lombares, região do sacro e 

cóccix. Dessa forma não há duvidas, de que o cálculo apresentado na 

sentença está em conformidade com a lesão apurada/constatada na 

pericial realizada na embargante (id. 10491276). Ademais, registro que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar o 

acórdão/sentença/decisão quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Nesse sentido, colha-se os 

seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os embargos de 

declaração constituem recurso hábil para sanação de omissão, 

contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o que não 

ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 

704353 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-228 

DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os 

embargos de declaração constituem recurso hábil para sanação de 

omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o 

que não ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. 

(STF - ARE: 706512 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), 

Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 

DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013) Analisando a sentença 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 67 de 638



embargada, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Posto 

isso, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso ora em análise 

apresenta-se como impróprio para alterar o decisório objurgado. Diante do 

exposto, recebo os embargos de declaração, mas rejeito a sua pretensão 

recursal, mantendo intacta a sentença prolatada no id. 13147268 deste 

feito. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de junho de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017252-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ISMAEL DE ABREU (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017252-97.2017.8.11.0041. AUTOR: 

KLEBER ISMAEL DE ABREU RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

interpôs Embargos de Declaração id. 10485209 , ao argumento de que há 

contradição na sentença de id. 10371065 , vez que, a correção monetária 

acerca do pedido de DAMS ocorreu desde a data do evento danoso. 

Requer sejam conhecidos os embargos de declaração, a fim de sanar a 

contradição, para fazer constar a correção das despesas médicas 

suplementares desde a data do desembolso. É o relato. Decido. Conheço 

dos presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos id. 

10574062 . De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar o acórdão/sentença/decisão quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Nesse sentido, 

colha-se os seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Os 

embargos de declaração constituem recurso hábil para sanação de 

omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o 

que não ocorre no presente caso. Embargos de declaração rejeitados. 

(STF - ARE: 704353 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), 

Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 

DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. Os embargos de declaração constituem recurso hábil 

para sanação de omissão, contradição ou obscuridade existentes na 

decisão embargada, o que não ocorre no presente caso. Embargos de 

declaração rejeitados. (STF - ARE: 706512 RS , Relator: Min. JOAQUIM 

BARBOSA (Presidente), Data de Julgamento: 24/10/2013, Tribunal Pleno, 

Data de Publicação: DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013) 

Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste ao 

embargante no que tange a contradição, vez que a correção monetária 

referente ás despesas médicas suplementares foram calculadas da data 

do evento danoso e não da data do desembolso. Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os vícios 

da omissão apontados, para constar no dispositivo da sentença a 

seguinte redação: “Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para condenar 

a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (06.05.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação, quanto ao pedido de DAMS condeno a 

requerida, ao pagamento do importe de R$ 314,68 (trezentos e catorze 

reais e sessenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação.” Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011867-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. N. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011867-71.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BRUNO NASCIMENTO LOPES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado 

espontaneamente, requerendo o seu levantamento (id. 13442506). 

Versando sobre direito/interesse de menor, o parquet manifestou-se 

favoravelmente ao pedido (id. 13657074) É o relatório. Decido. Verifica-se 

dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser 

requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 13442506 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 6112653 pág. 01), 

devendo ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo 

do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. § 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo. Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015880-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA LOPES FERREIRA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015880-16.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SARA LOPES FERREIRA AMORIM EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado, requerendo o 

seu levantamento (id. 13917429). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 13917429 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 7295268 pág. 01), devendo 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 
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restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018891-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SILVA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018891-87.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MILTON SILVA DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 13917377). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

13917377 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 3308882 pág. 01), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010536-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FERNANDES CORTEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010536-54.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GONCALO FERNANDES CORTEZ EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado, requerendo o 

seu levantamento (id. 13898201). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 13898201 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 5884071 pág. 01), devendo 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008964-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PAIVA DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008964-63.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALINE PAIVA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 13959880). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

13959880 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 5608046 pág. 01), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000553-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SALETE FANTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT0017234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

HERMES FERNANDES RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000553-94.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARLI SALETE FANTIN RÉU: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, HERMES 

FERNANDES RODRIGUES Vistos e etc. Trata-se de Ação de Rescisão de 

Contrato de Cessão com Restituição do Bem e Indenizatória promovida por 

MARLI SALETE FANTIN em face de EDUARDO RODRIGUES DA SILVA e 

HERMES FERNANDES RODRIGUES todos qualificados nos autos. As 

partes entabularam acordo em audiência de conciliação (id. 13820435 pág. 

01/03), requerendo sua homologação. Os autos me vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. O acordo preenche os requisitos legais. Assim, 

HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 
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desta decisão, extinguindo a presente ação esta ação, com fulcro no 

artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pela autora, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária 

da gratuidade de justiça (id. 12347320), bem como das custas 

remanescentes, se houver (art. 90, § 3º do CPC). Honorários advocatícios 

pelos respectivos constituintes. Com o trânsito em julgado, promovam-se 

as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P.I. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007212-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CAMPOS GIL BATISTA (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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13901334, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009532-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAYNE RODRIGUES DA SILVA SANTANA (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13902696, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009878-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13903991, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006372-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13905078, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006435-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS DA SILVA AMORIM GALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação ID 13905207, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014048-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANO MOURA DE OLIVEIRA (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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011339-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA LUIZA SILVA PORTUGAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (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)

 

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: 1002455-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 
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pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004569-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017579-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017579-08.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SONIA MARIA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 26/09/2018, às 09:45h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 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). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 27 de junho de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015634-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS (AUTOR)

EDUARDO PERES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015634-83.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDUARDO PERES DA SILVA, LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS RÉU: 

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 14/08/2018, às 12h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do 

CDC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015634-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS (AUTOR)

EDUARDO PERES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

 

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).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011990-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ZUILTON BRAZ MARCELINO (REQUERENTE)

TERESINHA FATIMA JORDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM DAS AMERICAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011990-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TERESINHA FATIMA JORDAO DA SILVA, ZUILTON BRAZ 

MARCELINO REQUERIDO: JARDIM DAS AMERICAS EMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIO LTDA Indefiro o pedido de redesignação de audiência de 

conciliação formulado junto ao ID n.º 13483209, uma vez que não foi 

colacionado qualquer comprovante de viagem. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017938-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR EUCLIDES DE MELO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017938-55.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GILMAR EUCLIDES DE MELO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Junte aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a 

recusa do pagamento (art. 320 do CPC); ii) Junte aos autos comprovante 

de residência. Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018884-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZETE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

M A NUNES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018884-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA ELIZETE DA SILVA RÉU: VIA VAREJO S/A, M A NUNES DE 

OLIVEIRA - ME Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial colacionando extrato atualizado do SERASA, ao 

passo que o juntado nos autos é datado do ano de 2017, sob pena de 

indeferimento da tutela de urgência. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038296-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARAUJO DE ANDRADE (AUTOR)

TEREZINHA MACHADO REZENDE (AUTOR)

SEBASTIAO MACHADO REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009006-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA OAB - MT23823/O (ADVOGADO)

RODOLFO DUTRA HAUBERT OAB - 015.883.430-57 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006421-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GIRARDI OAB - DF04225 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912/O (ADVOGADO)

YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI OAB - DF36160 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI OAB - PE7489 (ADVOGADO)

 

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).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014354-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOERDO DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014354-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOERDO DOS SANTOS JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 31/08/2018, às 10h30 – Sala 7, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 
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autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de junho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011132-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RIZZIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CORDOVA (RÉU)

 

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).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016396-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL PALACE HOTEL E TURISMO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ ANTONIO DAS GRACAS OAB - 061.943.971-87 (REPRESENTANTE)

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016396-02.2018.8.11.0041. AUTOR: 

TROPICAL PALACE HOTEL E TURISMO LTDA - EPP REPRESENTANTE: 

BRAZ ANTONIO DAS GRACAS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 04/09/2018, às 10h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016396-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL PALACE HOTEL E TURISMO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ ANTONIO DAS GRACAS OAB - 061.943.971-87 (REPRESENTANTE)

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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: 1029753-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029999-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI RODRIGO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014339-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. PARRA EIRELI - ME (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).
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038720-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS IGLESIAS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITTO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS BRITTO MAY (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado, para informar sobre o cumprimento da carta precatória no Juízo 

Deprecado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015568-06.2018.8.11.0041

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:

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026661-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL FERREIRA GUIMARAES RIBEIRO (EXECUTADO)

VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES CARNEIRO (EXECUTADO)

FABIO GIROTTO RIBEIRO (EXECUTADO)

FAUSTO GIROTTO RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANE JOSE FERREIRA OAB - GO26238 (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) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024577-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA SEBALHOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA OAB - MT14489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001106-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO (RÉU)

ADMIR BEIRA FAVERO (RÉU)

LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO - ME (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida referente a citação da parte requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007631-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIBRA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO AMERICO (EXECUTADO)

MANU COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 861923 Nr: 3256-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MIRENE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIYARA BUENO DA CUNHA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT, ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - OAB:2443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT, MARIA JOSÉ FALCÃO CINTRA PRONI - OAB:7358/MT

 A parte autora realizou o pagamento dos honorários periciais de forma 

equivocada, consoante certidão de fl. 135.

Ademais, intime-se novamente a parte autora para o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Registro ainda que o pedido de devolução do valor de fl. 133, deverá ser 

feita perante a Diretoria do Fórum.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 435199 Nr: 14059-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR OSS EMER, AIRTON PINTO DA CRUZ, 

CARLOS MAGNO LOPES DE SOUZA, BENEDITO TOSTES, ANTONIO 

CASSIO MARTINS ALBERNAZ, EDUARDO SILVA PAES PORTES, JANIO 

AGRIPINO DE SOUZA NEVES, GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, JOSE 

THEODORO TOSTES, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PRADO ABREU, MARIA DA 

GLORIA PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para indicar os dados 

bancários necessários para a expedição de alvará, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1296834 Nr: 7439-29.2018.811.0041

 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: MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAD PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

181 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 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, NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA CASTOLDI AUTO 

POSTO 10 LTDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1022097 Nr: 32974-62.2015.811.0041

 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: NERLINHO LUSSANI

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 75/113, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1061690 Nr: 51727-67.2015.811.0041

 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: JOSÉ ANTÔNIO VIEGAS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 82/124, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922145 Nr: 44662-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UGO RODOLFO BANDEIRA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 161/177, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775277 Nr: 28523-96.2012.811.0041

 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: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRALE S.A, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A, AGROSHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - 

OAB:OAB/ MT 9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, SIDNEY 

BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 728/745, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1121430 Nr: 19428-03.2016.811.0041

 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: MVADES, ANDREIA CRISTINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

empresa ré a pagar à parte autora, a título de reparação por danos morais, 

a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com aplicação de juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, que incidirão a partir da data do 

evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a contar do 

arbitramento, conforme súmulas 54 e 362 do STJ. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. No mais, 

DETERMINO seja intimada a parte autora para proceder com a sua 

regularização processual, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

intimação desta sentença. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1108606 Nr: 14162-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICACP, SULIDIR ELIZETE DA SILVA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO DE FIGUEIREDO 
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MEIRA - OAB:17041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PPROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

empresa ré a pagar à parte autora, a título de reparação por danos morais, 

a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com aplicação de juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, que incidirão a partir da data do 

evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a contar do 

arbitramento, conforme súmulas 54 e 362 do STJ. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. No mais, 

DETERMINO seja intimada a parte autora para proceder com a sua 

regularização processual, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

intimação desta sentença. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 421972 Nr: 7151-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA INÊS RIBEIRO MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - 

OAB:8589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

- OAB:14.142/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAM AUZANI - 

OAB:6.624

 Assim, consoante requerimentos, expeça-se os seguintes alvarás: - R$ 

4.282,61 (quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e um 

centavos), em nome de JOSÉ CELSO DORILEO LEITE, Banco do Brasil, 

Agência: 2128-8, Conta corrente: 11471-5, CPF: 346.515.861-04. - R$ 

10.941,00 (dez mil novecentos e quarenta e um reais), em nome de 

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, LTDA, Banco Itaú, Agência: 

1433, Conta Corrente: 14002-5, CNPJ: 00.364.896/0001-98. - R$280,55 

(duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), em nome de 

CARMO ADVOGADOS, Banco Itaú Unibanco S/A, Agência: 7778, Conta 

Corrente: 04492-0, CNPJ: 04.130.044/0001-97. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO E 

DECLARO EXTINTOS os presentes cumprimentos de 

sentença.Arqu ivem-se  os  au tos  com as  ba ixas  de 

estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 354190 Nr: 24632-09.2008.811.0041

 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): CELMA INÊS RIBEIRO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - 

OAB:8589/MT

 Assim, consoante requerimentos, expeça-se os seguintes alvarás: - R$ 

4.282,61 (quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e um 

centavos), em nome de JOSÉ CELSO DORILEO LEITE, Banco do Brasil, 

Agência: 2128-8, Conta corrente: 11471-5, CPF: 346.515.861-04. - R$ 

10.941,00 (dez mil novecentos e quarenta e um reais), em nome de 

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, LTDA, Banco Itaú, Agência: 

1433, Conta Corrente: 14002-5, CNPJ: 00.364.896/0001-98. - R$280,55 

(duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), em nome de 

CARMO ADVOGADOS, Banco Itaú Unibanco S/A, Agência: 7778, Conta 

Corrente: 04492-0, CNPJ: 04.130.044/0001-97. Ante o adimplemento total 

das dívidas, a extinção dos feitos é medida que se impõe. Ante o exposto, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

E DECLARO EXTINTOS os presentes cumprimentos de sentença. 

Arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1032763 Nr: 37969-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIOMAR CORRÊA ESTEVES

 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: FERNANDO MASSAHIRO ROSA 

SATO - OAB:245819, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1126239 Nr: 21408-82.2016.811.0041

 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: EVANILDO AUGUSTO CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Manifeste-se a parte ré acerca da petição de fls. 273/verso, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 855332 Nr: 57794-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOTOP CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SEBASTIÃO DA SILVA - ME, 

CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9.196/MT, VITOR HUGO BENA MEDEIROS - OAB:18762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065, LETICIA PEREIRA - OAB:14309-E/MT, SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 708706 Nr: 1789-45.2011.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO COSTA VERDE LTDA, IONE 

GERALDA GONTIJO BORGES, JOSE ROBERTO BORGES PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente, às fls. 107/108, pugnou pela penhora, avaliação e 

remoção do veículo MMC/L200, 3.2, Placa OAR 9840/MT para a satisfação 

do crédito.

 Argumenta, em síntese, que os executados Ione Geralda e Jose Roberto 

Borges são os verdadeiros proprietários e encontram-se na posse do 

veículo. Contudo, no intuito de burlar a presente execução, registraram o 

automóvel em nome da mãe da executada, Danuzia Teixeira Gontijo.

 Instados a se manifestarem, os executados se mantiveram inertes à 

determinação judicial ( certidão de fl. 138).

EM SÍNTESE É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. A jurisprudência pátria se inclina no sentido de autorizar a 

penhora de veículo que se encontra registrado no DETRAN em nome de 

terceira pessoa, mas cuja posse está com o devedor, principalmente 

quando o terceiro for pessoa com laços de parentesco ou afinidade com o 

executado.

 A propósito:

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1007753-18.2017.8.11.00. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE 

TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA - DECISÃO QUE INDEFERIU 

PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO – 

DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A 

EVENTUAL ATO DE EXPROPRIAÇÃO DO BEM OBJETO DOS EMBARGOS – 

ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE/ EMBARGANTE – BEM 

PENHORADO ENCONTRADO NA POSSE DO EXECUTADO – CAUTELA DO 

JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Certificado que o 

veículo penhorado encontrava-se na posse do executado, há que ser 

mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar do embargante/agravante 

para reintegração na posse do bem, ainda que o registro se apresente em 

nome do recorrente, genro do executado, máxime se suspenso qualquer 

ato expropriatório na espécie. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 

20/10/2017)

 Ocorre que, no caso em espeque, não há nos autos nenhum documento 

que comprove que os executados estão em posse do veículo. A foto 

anexada à fl. 110 não possui qualquer identificação de lugar, data ou 

mesmo de quem estaria na condução do automóvel.

 Logo, inexistentes elementos que atestem com certa segurança que os 

executados exercem os poderes inerentes à propriedade do veículo 

debatido, prevalece o registro efetuado junto à autarquia estadual que diz 

ser proprietária a pessoa de Danuzia Teixeira Gontijo.

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de penhora formulado às fls. 

107/108.

 Intime-se a parte exequente para nomear bens passíveis de penhora ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 263404 Nr: 22128-98.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L BIGLIARDI E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILE LOPES FURTADO E CIA LTDA, RENATO 

COURY, COURY SUPERMERCADO LTDA - EPP, CLAUDEMIRCIO CORREIA 

FERNANDES, VA SUPERMERCADO DE ALIMENTOS, R COURY & CIA LTDA 

ME, SUPERMERCADO QUALY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, LUISA GRABRIELA DA SILVA - OAB:20.078-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA TAYSE KUHNEN - 

OAB:8.658/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Trata-se de Ação de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente, em que L Bigliardi e CIA LTDA move em desfavor de Neile Lopes 

Furtado e CIA LTDA e Renato Coury.

Conforme se vê dos autos houve o adimplemento total da obrigação, uma 

vez que, intimada, a parte exequente deixou de se manifestar acerca da 

existência de eventual saldo remanescente (fl. 614).

Ante o exposto, diante do cumprimento da execução, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas remanescentes e honorários.

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.: 1078600 Nr: 606-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON SEBASTIÃO ALVES DA SILVA FERRAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Arquive-se o feito com as devidas baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 731478 Nr: 27607-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO COSTA FILHO, LENDA TURISMO - AGÊNCIA 

DE VIAGENS E TURISMO LTDA/ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENDA TURISMO - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA/ME, SANDRA MARTELLO, ANTÔNIO COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Em razão da divergência entre as partes quanto ao valor real da 

condenação e da compensação, DETERMINO a remessa dos presentes 

autos ao contador judicial para apresentação de memória discriminada do 

cálculo, devendo esmiuçar também a compensação dos valores 

depositados ( fl. 321/325).

 Após, com o aporte da planilha, manifestem-se as partes no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 233316 Nr: 2654-44.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROQUE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. COMBUSTÍVEIS LTDA, FRANCISCO 

SALVADOR DE MATTOS, DORACY MARQUES, MARIA APARECIDA 

MARQUES, MARIA DE NAZARÉ GAIVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265-A

 Por motivo de foro íntimo, declaro-me suspeito para atuar no presente 

feito, nos termos do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Encaminhe-se ao meu Substituto Legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015605-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CARVALHO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015605-33.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ARLETE CARVALHO DA COSTA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Cuida-se de 

Reclamação Cível com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Arlete 

Carvalho da Costa contra Águas de Cuiabá S/A (CAB Cuiabá S/A). Aponta 

a parte autora que a média de consumo de água em sua residência é de 

15 m³. Ocorre que desde julho/2017, os valores aumentaram 

consideravelmente mesmo a autora mantendo sua média de consumo. 

Conta que a ré realizou a suspensão do fornecimento de água, motivando 

a autora a ingressar com uma ação judicial. Nos atos n. 

1001244-11.2018.8.11.0041 foi deferida liminar para que a requerida 

restabelecesse o fornecimento de água e se abstenha de cobrar as 

faturas contestadas, compreendidas entre 07/2017 a 01/2018. A autora 

informou que sofreu um novo corte sob o fundamento de inadimplência 

das faturas correspondentes aos meses de março, abril e maio de 2018, 

num valor total de R$815,35 (oitocentos e quinze reais e trinta e cinco 

centavos), que também já foram contestadas administrativamente. 

Pretende a parte autora que a reclamada proceda à religação do 

fornecimento de água na unidade consumidora indicada na inicial; se 

abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; e 

suspenda as faturas acima da sua média de consumo. DECIDO. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente por não ser permitido à parte ré utilizar-se da 

interrupção de serviço essencial para ver quitados débitos pretéritos 

decorrentes de falha no equipamento medidor, havendo para tanto 

medidas legais que não ferem o direito do consumidor. O perigo de dano 

exsurge da possibilidade de suspender o serviço essencial da parte 

reclamante. Na hipótese apresentada na presente reclamação há 

orientação da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido 

da impossibilidade de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: 

APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FRAUDE DO 

MEDIDOR - UNILATERALIDADE - AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA - 

DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - 

ILEGALIDADE DO ATO - INCIDÊNCIA DE LEI QUE ISENTA DE PAGAMENTO 

DE CONSUMO DE ÀGUA - PAGAMENTOS PRETÉRITOS INDEVIDOS - 

DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL - CABIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO. É 

ilegal o ato de suspensão do fornecimento de água em decorrência de um 

débito pretérito, que fora apurado unilateralmente pela concessionária, 

sem a possibilidade de ampla defesa ao consumidor, sob pena de ocorrer 

a ilegal descontinuidade da prestação de serviço público essencial, nos 

termos da Lei de Regência, consoante precedentes jurisprudenciais de 

nossas Cortes. Sendo a água bem indispensável e essencial a vida, 

fornecida por meio de serviço público subordinado ao princípio da 

continuidade da prestação, consideram-se incontroversos e passíveis de 

indenização os transtornos e os aborrecimentos causados ao consumidor 

que se vê impossibilitado de usufruir dela, em sua residência, em virtude 

de indevida suspensão pela prestadora de serviço. (Ap 71091/2009, DES. 

JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/12/2010, Publicado no DJE 18/01/2011) Quanto 

ao pedido de readequação das faturas para a média mensal de consumo 

da autora, correspondente a 15m3, entendo que merece ser deferida tal 

medida, a fim de evitar novas demandas enquanto não demonstrada a 

regularidade das cobranças questionadas, ressalvado o direito da ré de, 

ao fim, caso seja improcedente a demanda, cobrar a diferença de 

consumo. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO os pedidos 

liminares, determinando que a reclamada: a) RESTABELEÇA no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas o fornecimento de água na matrícula indicada na 

inicial – Matrícula nº 41255-4, até ulterior deliberação deste Juízo. b) SE 

ABSTENHA de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito referente aos débitos dos meses de março a maio de 2018, 

debatido nos autos. c) Adeque as faturas a serem emitidas no curso do 

processo à média de 15m³ (quinze metros cúbicos) de água. 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 elétrica. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 21/08/2018, às 

08h30 – Sala: Conciliação 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). 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). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista 

havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do 

art. 6º, VIII, do CDC. Cumpra-se com urgência, servido cópia da presente 

como mandado, devendo ser distribuído ao Oficial de Justiça Plantonista, 

se necessário. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de junho de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016825-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ROQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. T. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016825-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROGERIO ROQUE DA SILVA RÉU: E. L. T. COMERCIO DE CONFECCOES 

LTDA - ME Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ajuizada por ROGÉRIO ROQUE DA SILVA em face de E.L.T 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI. Alega o autor que ao contratar os 

serviços de telefonia foi surpreendido com a informação de que seu nome 
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encontrava-se inscrito no cadastro de inadimplentes. Conta que a 

requerida levou seu nome ao registro do SERASA/SPC por uma suposta 

dívida de R$867,30 (oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), 

débito que desconhece. Pretende, assim, a concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida retire o nome do requerente dos 

órgãos de restrição ao crédito. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não 

merece prosperar frente à ausência dos requisitos da medida pretendida. 

Digo isso, porque os extratos apresentados na inicial (Id. 13691796) não 

indicam qualquer indício de ilegalidade, mormente pelo fato de que o nome 

do autor encontra-se negativado desde 15/09/2015 sem qualquer 

reclamação da parte, além de possuir diversas outras negativações. 

Assim, torna-se necessário a dilação probatória, para que se possa 

vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 

300, do CPC/15, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento 

da antecipação da tutela. Por outro lado, há muito é sabido, conforme 

orientação consolidada do c. STJ, que a simples discussão judicial do 

débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão ou 

a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Senão vejamos, 

verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVALIAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

AUSÊNCIA. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. 

INSUFICIÊNCIA. I - A discussão quanto à existência dos requisitos para a 

concessão de tutela antecipada, em vista das peculiaridades da causa, 

demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pelo 

enunciado 7 da Súmula desta Corte. II - Conforme orientação da Segunda 

Seção deste Tribunal, o deferimento do pedido de cancelamento ou de 

abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de 

proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença 

concomitante de três elementos: a) ação proposta pelo contratante 

contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração 

efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo 

parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a 

prestação de caução idônea, a critério do magistrado. III - Consoante 

afirmado no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento de ação objetivando 

a revisão contratual não obsta o direito de o credor inscrever o nome do 

devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito. Agravo 

Regimental improvido.” (AgRg n. 1165354/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, j. 15.12.2009 – negritei e grifei). Saliento, por fim, que o 

convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente 

confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha 

processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa. Destarte, 

prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa formar 

convicção mais segura a respeito da questão. Assim, ausente um dos 

requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 14 de agosto de 2018, às 10:00h – Sala: 

Conciliação 07, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

autora, com fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – 

MT, 27 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017282-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CAROLINO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017282-98.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NILSON CAROLINO DE ALMEIDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL c.c 

TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por NILSON CAROLINO DE ALMEIDA em 

desfavor de ENERGISA – MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Aponta a parte reclamante que está sofrendo cobrança indevida em 

relação à fatura do mês 03/2018 (R$ 409,75), a qual não corresponde ao 

consumo real. Ao fazer a reclamação em sede administrativa, nada foi 

resolvido, inclusive, sendo indeferido o pedido de revisão. Assim, 

pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de determinar 

que a requerida se abstenha de suspender o serviço de energia elétrica 

na unidade consumidora indicada na inicial, qual seja, nº. 6/273107-3. Com 

a inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo fato de que os 

documentos encartados junto a inicial dão suporte às suas alegações, já 

que as faturas anteriores demonstram o consumo de energia bem abaixo 

do valor cobrado. Já o perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte 

reclamante ficar sem serviço essencial. Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO liminarmente o pedido de Tutela de Urgência, 

determinando que a reclamada: i) SE ABSTENHA de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial – nº. 6/273107-3, em relação ao débito questionado nos autos, até 

ulterior deliberação deste Juízo. Esta decisão não tem efeitos para o caso 

de existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e 

nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do 

fornecimento de energia. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos 

do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 28/08/2018, às 10h, 

com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 
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de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006421-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GIRARDI OAB - DF04225 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912/O (ADVOGADO)

YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI OAB - DF36160 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI OAB - PE7489 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006421-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

C/C ANTECPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA 

S/A, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Alega a parte autora que possui contrato de concessão 

para explorar o serviço público de energia elétrica relativo ao 

aproveitamento da energia hidráulica do Salto Baruíto, desde 1993. Conta 

que firmou um contrato de compra e venda de energia com a CEMAT (atual 

requerida) e que deveria pagar a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) do período compreendido entre 31/08/2006 até 15/03/2013, 

equivalente ao montante atual de R$9.302.259,87 (nove milhões trezentos 

e dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos). 

Sustenta a autora que tais valores são inexigíveis, pois estão inteiramente 

fulminados pela prescrição. Pugna pela concessão e tutela de urgência 

para que sejam declarados inexigíveis os valores da TUSD que a 

Requerente deve a Requerida, de 31/08/2006 até 15/03/2013, oficiando-se 

à ANEEL para que a mesma dê baixa em eventual inadimplência setorial 

quanto a isso, até o trânsito em julgado desta lide. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, o pedido liminar não merece prosperar frente à ausência dos 

requisitos da medida pretendida. Tenho como inviável nessa fase 

processual declarar a prescrição dos débitos em análise, na medida em 

que se trata de matéria vinculada ao mérito da causa, que será aferido 

durante a instrução probatória, não sendo possível, neste momento de 

cognição sumária. Destarte, prudente que se aguarde o contraditório a fim 

de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão. 

Assim, ausente um dos requisitos, o indeferimento do pedido liminar se 

impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 08:00h – Sala: Conciliação 07, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Promova-se a 

associação/apensamento dos presentes autos à Ação de Execução PJe 

nº 1005171-72.2018.8.11.0041. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de 

junho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011132-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RIZZIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CORDOVA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011132-04.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDUARDO RIZZIERI RÉU: MARCIA CORDOVA Cuida-se de Ação de 

Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada 

por EDUARDO RIZZIERI em face de MARCIA CORDOVA. Para tanto, 

argumenta que em outubro/2015 entabulou contrato de locação de um 

apartamento de sua propriedade, localizado na Torre Mônaco do 

Condomínio Riveira de França, em Cuiabá-MT. O contrato estabelecia a 

vigência de 01 ano e foi renovado tacitamente até os dias atuais. Ocorre 

que a requerida está inadimplente com o pagamento dos alugueis desde 

fevereiro/2017, somando um montante de R$ 24.961,64 (vinte e quatro mil 

novecentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Tendo 

em vista que, mesmo notificada extrajudicialmente, a ré encontra-se 

inadimplente e também não desocupou o imóvel, pretende a parte 

requerente a concessão da tutela de urgência in limine para que o réu 

desocupe o imóvel no prazo de 15 dias ou purgue a mora mediante o 

depósito dos valores devidos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. As possibilidades de despejo liminar estão 

estabelecidas no art. 59 da Lei n. 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a 

seguinte hipótese: Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009). Na presente ação, 

pretende o locador despejar o locatário em razão do inadimplemento dos 
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aluguéis e encargos locatícios, sendo que o atraso ocorreu a partir de 

fevereiro de 2017. Destarte, considerando-se a presença dos requisitos 

legais para a caracterização da hipótese de despejo imediato prevista no 

inciso IX do § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991, especialmente porque o 

contrato firmado não está assegurado com qualquer das garantias 

previstas no art. 37 da Lei 8.245/91, impõe-se o deferimento da liminar 

postulada pelo promovente, ficando o despejo condicionado à prestação 

de caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, consoante 

estabelecido no § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991. Necessário ressaltar, 

ainda, que a ordem de despejo poderá ser evitada pelo inquilino durante o 

prazo para desocupação do imóvel, conforme regra do § 3º, do art. 59, da 

Lei 8.245/91: “No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, poderá o locatário 

evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro 

dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62”. 

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, concedendo a parte 

ré o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel, sob pena de 

despejo compulsório, ficando a ordem condicionada à prestação de 

caução equivalente a três meses de aluguel e observada a faculdade 

prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 14/08/2018, às 

10:30h – Sala: Conciliação 06, a ser realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 19 de junho de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1019687-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BRITO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BRITO DE FREITAS OAB - MT18763/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019687-44.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABIOLA BRITO DE FREITAS Trata-se de Ação de 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, proposta por FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS, visando à retificação do seu registro de nascimento para incluir 

o patronímico de seu genitor. Junto com a inicial vieram os seguintes 

documentos: extrato negativo do Serasa, documento de identificação, 

certidões de nada consta, certidão de nascimento, reportagem do Poder 

Judiciário de Mato Grosso. O representante do Ministério Público pugna 

pela procedência do pedido (Id. 12309182). É o breve relato. Fundamento 

e decido. Julga-se a presente questão pelo procedimento de jurisdição 

voluntária, e ainda, como base nos artigos 109 e 112 da Lei n.º 6.015/73, 

que autorizam a retificação em assentamento no Registro Civil. O caso em 

análise não exige dilação probatória em audiência, sendo suficiente a 

prova documental acostada aos autos. A autora pretende incluir o 

sobrenome “Polegato”, pois deseja homenagear seu genitor e sua avó 

paterna, bem como, transmitir este sobrenome aos seus descendentes. 

Sobre o tema, a jurisprudência dos Pretórios brasileiros manifesta-se 

remansosa, sendo sabido que o prenome é imutável, nos termos do artigo 

58, caput, da lei 6.015/73, não havendo, todavia, qualquer impedimento 

que os nomes sejam alterados, mediante determinação judicial, mormente 

quando o motivo apontado se apresenta razoável, como no caso, onde se 

busca homenagear seus antecedentes. Pelos documentos trazidos pela 

autora, verifica-se pela certidão de nascimento que a requerente Fabíola 

Brito de Freitas é filha de Adilson Polegato de Freitas e neta de Amélia 

Polegato de Freitas. Ademais, o pedido foi acompanhado de certidões 

negativas de distribuição de ações cíveis, criminais e protestos, as quais 

atestam a idoneidade da requerente. Assim, como não houve impugnação 

e pelo que revelam os documentos colacionados, o pedido inicial é 

procedente, ressalvados direitos de terceiros. ANTE O EXPOSTO, com 

ressalvas de direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado por Fabíola Brito de Freitas e, consequentemente, determino a 

RETIFICAÇÃO DO ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL, devendo constar 

no registro de nascimento o seu nome como FABÍOLA BRITO DE FREITAS 

POLEGATO. Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação 

determinando ao Serviço Notarial - 3º Ofício de Notas de Cuiabá - MT, que 

encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para que 

sejam anexados a estes autos. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 29 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1011520-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONHA LIMOEIRO XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011520-04.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SONHA LIMOEIRO XAVIER Trata-se de Ação de 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, proposta por SONHA LIMOEIRO 

XAVIER, visando à retificação do seu registro de nascimento para que 

conste o mês correto do seu nascimento, no caso, o mês de junho, e o 

patronímico de seu avô paterno, Sr. Francisco Xavier de Souza. Junto com 

a inicial vieram os seguintes documentos: declaração de hipossuficiência, 

cadastro de pessoa física (CPF), documento de identidade, comprovante 

de residência, certidão de nascimento e certidões negativas. O 

representante do Ministério Público pugna pela procedência do pedido (Id. 

13110959). É o breve relato. Fundamento e decido. Julga-se a presente 

questão pelo procedimento de jurisdição voluntária, e ainda, como base 

nos artigos 109 e 112 da Lei n.º 6.015/73, que autorizam a retificação em 

assentamento no Registro Civil. O caso em análise não exige dilação 

probatória em audiência, sendo suficiente a prova documental acostada 

aos autos. Pelos documentos trazidos pela autora, verifica-se há uma 

certidão de nascimento mais antiga (Id. 12964662 – pg. 6), onde é possível 

verificar a data de nascimento da autora como sendo 25 de junho de 1960, 

sendo esta data a que consta também dos documentos de identificação e 

título de eleitor, contudo, em certidão de nascimento mais recente (Id. 

12964662 – pg. 5), o mês de junho, foi substituído pelo mês de julho. 

Ademais, também verifico que o sobrenome do avó paterno da autora foi 

escrito em duplicidade, constando na certidão “Francisco Xavier de Souza 

de Souza”, quando o correto é “Francisco Xavier de Souza” Assim, como 

não houve impugnação e pelo que revelam os documentos colacionados, 

o pedido inicial é procedente, ressalvados direitos de terceiros. ANTE O 

EXPOSTO, com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Sonha Limoeiro Xavier e, consequentemente, 

determino a RETIFICAÇÃO DO ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL, 

devendo constar no registro de nascimento a sua data de nascimento 

como sendo como “25 de junho de 1960” e o nome de seu avô paterno 
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como “Francisco Xavier de Souza”. Transitada em julgado, expeça-se 

mandado de averbação determinando ao Tabelião do Cartório do 1º Ofício 

de Notas, Imóveis e Anexos, da Comarca de Humaitá-AM, que encaminhe, 

no prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para que sejam 

anexados a estes autos. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 29 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002815-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA MOTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002815-17.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA APARECIDA MOTA OLIVEIRA Trata-se de Ação de 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, proposta por ANA APARECIDA MOTA, 

visando à retificação do seu registro de casamento com averbação de 

divórcio a fim de constar que com o divórcio ela voltou a usar o nome de 

solteira, qual seja Ana Aparecida Mota. Junto com a inicial vieram os 

seguintes documentos: declaração de hipossuficiência, cadastro de 

pessoa física (CPF), documento de identidade, comprovante de residência, 

declaração de renda, carteira de trabalho, certidão de casamento e 

certidões negativas. O representante do Ministério Público pugna pela 

procedência do pedido (Id. 12433823). É o breve relato. Fundamento e 

decido. Julga-se a presente questão pelo procedimento de jurisdição 

voluntária, e ainda, como base nos artigos 109 e 112 da Lei n.º 6.015/73, 

que autorizam a retificação em assentamento no Registro Civil. O caso em 

análise não exige dilação probatória em audiência, sendo suficiente a 

prova documental acostada aos autos. Pelos documentos trazidos pela 

autora, verifica-se que a sentença da Ação de Divórcio Direto Litigioso 

(Cód. 805196) estabelece que a autora voltará a usar o nome de solteira 

“ANA APARECIDA MOTA” (Id. 11683035), contudo, na Certidão de 

Casamento com Averbação de Divórcio consta que a cônjuge varoa 

continuará a assinar seu nome de casada “ANA APARECIDA MOTA 

BORGES”. Assim, como não houve impugnação e pelo que revelam os 

documentos colacionados, o pedido inicial é procedente, ressalvados 

direitos de terceiros. ANTE O EXPOSTO, com ressalvas de direitos de 

terceiros, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Ana Aparecida 

Mota e, consequentemente, determino a RETIFICAÇÃO DO 

ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL, devendo constar na Certidão de 

Casamento com Averbação de Divórcio que a cônjuge varoa voltará a 

usar o nome de solteira “ANA APARECIDA MOTA”. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de averbação determinando ao Tabelião do Cartório 

de Notas, Imóveis e Anexos, da Comarca de Paranaíta - MT, que 

encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para que 

sejam anexados a estes autos. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 29 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1038314-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038314-96.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VITOR PEREIRA DA COSTA Trata-se de Ação de 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, proposta por VITOR PEREIRA DA 

COSTA, visando à retificação do seu registro de casamento e de 

nascimento, pois em ambos os registros consta a data de nascimento 

como sendo 03 de abril de 1959 quando o correto seria 21 de maio de 

1955. Junto com a inicial vieram os seguintes documentos: declaração de 

hipossuficiência, documento de identidade, comprovante de residência, 

declaração de renda, carteira de trabalho, certidão de casamento e de 

nascimento, certidão de casamento religioso, certidão de batismo, 

certidões de batismo, entre outros. O representante do Ministério Público 

pugna pela procedência do pedido (Id. 12941337). É o breve relato. 

Fundamento e decido. Julga-se a presente questão pelo procedimento de 

jurisdição voluntária, e ainda, como base nos artigos 109 e 112 da Lei n.º 

6.015/73, que autorizam a retificação em assentamento no Registro Civil. O 

caso em análise não exige dilação probatória em audiência, sendo 

suficiente a prova documental acostada aos autos. Alega o autor que 

nasceu no dia 21 de maio de 1955, conforme consta em sua certidão de 

batismo, e não em 03 de abril de 1959, como consta em sua certidão de 

nascimento e nascimento. Pelos documentos trazidos pelo autor, 

verifica-se que requerente só foi registrado no ano de 1973, sendo 

declarante o seu genitor (Pág. 10, ID.11221270). Na ocasião o pai declarou 

que Vitor Pereira da Costa nasceu no dia 03 de abril de 1959, sem contudo 

apresentar qualquer documento médico. Em contrapartida, seu certificado 

de batistério, expedido pelo Frei Saturnino Benzing, da ARQUIDIOCESE DE 

CUIABÁ-MT -PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, na cidade 

de Rosário Oeste certifica que o batismo ocorreu em 16/08/1955, 

constando do termo que o requerente nasceu no dia 21 de maio de 1955. 

Entendo que a certidão de batismo constitui prova mais antiga do que a 

certidão de nascimento e é contemporânea ao nascimento do autor, dando 

crédito a suas alegações de que houve erro no momento do registro de 

seu nascimento. Assim, como não houve impugnação e pelo que revelam 

os documentos colacionados, o pedido inicial é procedente, ressalvados 

direitos de terceiros. ANTE O EXPOSTO, com ressalvas de direitos de 

terceiros, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por VITOR PEREIRA 

DA COSTA e, consequentemente, determino a RETIFICAÇÃO DO 

ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL, devendo constar na Certidão de 

Nascimento e na Certidão de Casamento a data de nascimento correta do 

autor, qual seja 21 de maio de 1955. Transitada em julgado, expeça-se 

mandado de averbação determinando Cartório do 2º Ofício de Registro 

Civil, Pessoas Jurídicas, Proteste o Tabelionato, da Comarca de Cuiabá - 

MT, que encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros 

para que sejam anexados a estes autos. Sem custas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 29 de junho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013302-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013302-80.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JANETE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA Trata-se de 

Ação de RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, proposta por JANETE 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, visando à retificação do seu registro 

de casamento para que conste o nome correto da sua genitora, qual seja 

Durvalina Pereira, e não Durvalina Pereira dos Santos, como grafado. 

Junto com a inicial vieram os seguintes documentos: declaração de 

hipossuficiência, documento de identidade, comprovante de residência, 

declaração de renda, carteira de trabalho, certidão de nascimento, 

documentos de sua genitora, entre outros. O representante do Ministério 

Público pugna pela procedência do pedido (Id. 13111009). É o breve relato. 

Fundamento e decido. Julga-se a presente questão pelo procedimento de 

jurisdição voluntária, e ainda, como base nos artigos 109 e 112 da Lei n.º 

6.015/73, que autorizam a retificação em assentamento no Registro Civil. O 

caso em análise não exige dilação probatória em audiência, sendo 

suficiente a prova documental acostada aos autos. Pelos documentos 

trazidos pela autora, especialmente pelos documentos de sua genitora: 

RG, certidão de nascimento e certidão de óbito, verifica-se que o nome 

correto é Durvalina Pereira e não Durvalina Pereira dos Santos, como 

consta nas certidões da autora. Assim, como não houve impugnação e 

pelo que revelam os documentos colacionados, o pedido inicial é 

procedente, ressalvados direitos de terceiros. ANTE O EXPOSTO, com 

ressalvas de direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado por JANETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA e, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 82 de 638



consequentemente, determino a RETIFICAÇÃO DO ASSENTAMENTO NO 

REGISTRO CIVIL, devendo constar na sua certidão de nascimento o nome 

correto de sua genitora como sendo Durvalina Pereira. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de averbação determinando ao Tabelião do 

Cartório do 2º Ofício, da Comarca de Rosário Oeste - MT, que encaminhe, 

no prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para que sejam 

anexados a estes autos. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 29 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018917-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT15386/O (ADVOGADO)

ALMAR BUSNELLO OAB - MT0012213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (RÉU)

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018917-17.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LEILA PEREIRA DE ARAUJO RÉU: DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL Cuida-se de requerimento 

de desistência da ação formulado junto ao ID n. 13926140. Diante da 

ausência de angularizaçao processual, A parte ré concordou com o 

pedido de desistência (fls. 312). A desistência, consoante conhecimento 

comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de 

nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo 

único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem condenação em honorários advocatícios. Custas processuais 

remanescentes acaso existentes ficam a cargo da parte requerente. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de junho 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017393-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAHNNY DE ALENCAR TAVARES DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UZA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que foi anotado o 

parcelamento deferido, conforme documento anexo. Desta forma, nos 

termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para 

proceder a intimação da parte autora para providenciar o pagamento, 

devendo comprovar mensalmente, até o dia 10 de cada mês. LYGIA 

MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 872706 Nr: 11565-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZON CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO CELULAR S.A, GRUPO MS CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GALVAO SERRA - 

OAB:16815, BRUNO TERENCE ROMERO R. G. DIAS - OAB:9381/MS, 

JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - OAB:11540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.826/A, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7.182/MT, 

HENRIQUE DE DAVID - OAB:84.740, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Processo nº. 11565-64.2014.811.0041 - Código 872706

Vistos e etc.

Diante da certidão de p.349, esclareço que os 50% dos honorários 

sucumbenciais remanescentes e compreendidos em R$1.720,42 deverão 

ser levantados em favor das antigas advogadas do exequente, conforme 

requerido a p.343 e já deferido a p. 346.

O decurso de prazo previsto no Provimento n. 68/2018 do CNJ já foi 

cumprido, conforme certidão de p.347.

Assim, expeça-se competente alvará, conforme já determinado nos autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de junho de 2017.

Emerson Luís Pereira Cajango

Juiz de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1139012 Nr: 27012-24.2016.811.0041

 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: LUCIENE DE JESUS RIBEIRO

 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

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls 83/88, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 287827 Nr: 8759-03.2007.811.0041

 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: CÉLIO SILVA DA CRUZ

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

TRABALHO MÉDICO, JOSÉ KENIO DE SOUZA NADER, BENHUR AUGUSTO 

BARBIERI, UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, MÉDICOS ASSOCIADOS S/ LTDA, DARIO TOGO SHOMOSAKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ANDRE FURIA VIANNA - 

OAB:7.433, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133, ANA PAULA 

SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911/MT, MILENE 

CRISTINE DE SOUSA NADER - OAB:, NAIARA EDUARDA BRITO SALA - 

OAB:19200, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304 OAB/MT, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls 828/839, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1094165 Nr: 8015-90.2016.811.0041

 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: EDIVANDRO PEREIRA DOS SANTOS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, 

apresentar sua impugnação sobre a contestação juntada às fls. 35/52, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1031063 Nr: 37290-21.2015.811.0041

 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: JOAO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA GALVÃO PERES - 

OAB:18428-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art.482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 331 no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1036177 Nr: 39675-39.2015.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESA CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA, 

SAULO GOMES PENA, JOSEFA AMBROSIO MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT14264, 

MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para comparecer à 

audiência de Conciliação/Mediação, que se realizará na data de 

05/09/2018 às 08h30min nas dependências da Central de Conciliação e 

Mediação de 1º Grau, Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 278424 Nr: 5319-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONIDES DIAS DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES. - OAB:49/79

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, ELLY CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.132-B/MT

 Nos termos do art. 482, VI, da CNGC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca dos cálculos 

apresentados às fls. 2864/2865, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 870490 Nr: 9955-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SCHWARZ SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CHRISTINA NASCIMENTO HOSAKA ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SCHWARZ SANTOS 

SILVA - OAB:OAB/MT 11650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12.954, FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA 

- OAB:16.751/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 111/116, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009362 Nr: 27316-57.2015.811.0041

 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: LUBIA ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 174/176, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1101090 Nr: 10985-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO TENORIO DE ANDRADE ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFALO BRANCO GRIL RESTAURANTE EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILI 

- OAB:19.592/MT, HEMERSON LEITE DE SOUZA. - OAB:20.626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Certifico que decorreu o prazo, sem manifestação pelo executado, para 

cumprimento da obrigação.

Assim, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para manifestar-se em prosseguimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 26105 Nr: 5658-65.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAC Comércio de confecções Ltda (Copo de 

Leite)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a(s) correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 43137 Nr: 12283-18.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glazieli Moreira Parzianello, MARIENE MOREIRA 

PARZIANELLO, Jose Darve Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:MT/ 6.524-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 
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este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a(s) correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 100364 Nr: 14461-03.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI DA ROCHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS PRINCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA OLIVEIRA SABÓIA 

RIBEIRO - OAB:7949/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a(s) correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 357775 Nr: 28194-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX ROOSEWELT YULE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR CAMARGOS DE VASCONCELOS, 

MARCELA CAMARGOS VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a(s) correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 381235 Nr: 16765-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a(s) correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 813219 Nr: 19698-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NS LTDA, 

CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - OAB:227.541, 

FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a(s) correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 819001 Nr: 25296-64.2013.811.0041

 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: SBARDELLINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHAGO ARGUELIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO PIRES VILAS BOAS. - 

OAB:154.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a(s) correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945319 Nr: 57590-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE RINALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a(s) correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1024495 Nr: 34098-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA SILVA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a(s) correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1026851 Nr: 35285-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a(s) correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1072551 Nr: 56433-93.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE MAPAS LTDA, ALEX ROSA JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066, JANA BORGES VENARUSSO - OAB:OAB/MT 19.933, JOÃO 

RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a(s) correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1109519 Nr: 14490-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ/PAROQUIA 

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, JULIO PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA MIENDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a(s) correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 299683 Nr: 22623-74.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, 

LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para que apresente o 

cálculo atualizado para fins de expedição de certidão de crédito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 15385 Nr: 1308-34.2001.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FARIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA G. DE 

OLIVEIRA - OAB:5150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 69950 Nr: 10717-05.1999.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEN S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBÍADES JOSE BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA 

CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 87633 Nr: 10063-13.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELOS-FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI ROCHA GEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GAZAL ROCHA - 

OAB:96079-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 211416 Nr: 21957-78.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA, PAULO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 267763 Nr: 1102-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMAZA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA KUHN PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, ANNAVERA AURESCO ATÍLIO - OAB:7988/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 318130 Nr: 21067-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAUCHUTADORA DE PNEUS SÃO PAULO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 726691 Nr: 22514-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUBBAD INVESTIMENTOS E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR NICOLAU PERIUS - 

OAB:5047/MT, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TONY VITOR SANTOS SOUZA 

- OAB:10460/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 
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finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 828670 Nr: 34525-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARTINS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 882490 Nr: 18270-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE ALMEIDA MALVEZZI, RAM 

CONTABILIDADE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO - 

OAB:13196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

BRANDÃO SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1164935 Nr: 37914-36.2016.811.0041

 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: CECILIA MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não - Surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, 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, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim 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) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 842027 Nr: 46158-56.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA AUXILIADORA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL RICHARD DECKER NETO 

- OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PARADA 

MACHADO FILHO - OAB:21.346/MT

 Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 dias, adimplir a 

obrigação exequenda, sob pena do prosseguimento da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1094165 Nr: 8015-90.2016.811.0041

 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: EDIVANDRO PEREIRA 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

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

 Recebo a inicial de fls. 04/10, bem como, defiro a AJG.

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), no qual 

alega o (a) autor (a) ter sido vitima de acidente de trânsito que ocasionou 

sua invalidez.

 É a síntese do necessário.

Decido.

 Não se desconhece que, nos termos do artigo 275, inciso II, “d” do Código 

de Processo Civil , o rito para ações como a tratada nestes autos deve 

obedecer ao procedimento sumário. Entretanto, o magistrado pode optar 

pela conversão e adotar o rito ordinário.

 No caso, a apuração do grau da invalidez mostra-se indispensável, 

independentemente da data do sinistro, nos termos do artigo 3º, § 1, da Lei 

n. 6.194/74. Ademais, como no Estado de Mato Grosso o Instituto Médico 

Legal, por meio do oficio 15/2010, comunicou a Corregedoria Geral da 

Justiça quanto à ausência de condições técnicas para realizar exame e 

quantificar o percentual de invalidez, necessário será a realização de 

prova pericial, o que autoriza a conversão do procedimento sumário para 

o ordinário, não havendo óbice para que o julgador, de ofício, proceda à 

conversão, mesmo antes da audiência e, até para evitar esta, 

sobrecarregando a pauta.

 Por outro lado, não há qualquer nulidade processual a ser cogitada, o que 

somente poderia ser declarada quando comprovado o prejuízo pelas 

partes, estando garantida não apenas a ampla defesa mas, também, o 

pleno contraditório.

 Além disso, a qualquer momento podem as partes noticiar a celebração 

de acordo e o Juízo tem a prerrogativa, se e quando o caso, de 

convocá-las, nos termos do artigo 125, inciso IV, do Estatuto Processual .

 O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, entendendo não 

haver nulidade na conversão de procedimento: “A jurisprudência do S.T.J. 

acolhe o entendimento no sentido de que, inexistindo prejuízo para a parte 

adversa, admissível é a conversão do rito Sumário para o Ordinário” (Resp 

62318/São Paulo, Rel. Min. Waldemar Zveiter).

Posto isso, converto o rito do procedimento de sumário para o ordinário.

 Salienta-se, ademais, que não se tratando de alteração substancial, ficam 

garantidas às partes as prerrogativas dos artigos 550 e 551, § 3º, do CPC.

 Cite-se, a requerida, advertindo-a, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

ofereça defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 

Processo Civil.

 Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para oferecer 

impugnação, em 10(dez) dias, sob pena de preclusão.

Encerrada a fase postulatória, intimem-se as partes para, no prazo comum 

de 05(cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1071993 Nr: 56234-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO TULHO DO VALE

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

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1124495 Nr: 20663-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- CANOPUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCILENE DE MIRANDA OTAVIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 311252 Nr: 22625-44.2008.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA

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

OAB:6065/MT, CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO - 

OAB:12216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR TAVELLA 

NAVEGA - OAB:259.251/SP

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para que apresente o 

cálculo atualizado para fins de expedição de certidão de crédito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1103788 Nr: 12038-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO LUIS HIDALDO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERILYN KARINE FRITSCHE PEREIRA, 

ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIDERSON GOMES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 14.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14.547

 Certifico que no dia 27/06/2018, no período da manhã, conforme relatado 

pela atendente de balcão, esteve em cartório uma pessoa, não conhecida 

pelos servidores desta secretaria, que solicitou manusear estes autos de 

código 1103788, em balcão.

Ocorre que conforme relatado pela atendente, a pessoa anteriormente 

mencionada não efetuou a devolução do referido processo, tendo, 

aparentemente, retirado os autos da secretaria sem autorização e sem o 

devido registro no sistema.

No momento em que fui informada da situação, iniciamos as diligências 

para localizá-lo, tendo sido confirmado que o mesmo havia ido até a 

secretaria da 1ª Vara Cível, porém, já havia saído, não tendo mais sido 

localizado no recinto do fórum.

No dia seguinte, realizamos diligências internas para averiguar se o 

processo aqui estava, porém, foi confirmado que o mesmo não havia sido 

devolvido. Assim, entrei em contato com os advogados da parte autora e 

ré, para confirmar se o referido processo estava em posse de algum 

deles, por engano, quando me informaram que não, bem como que o 

mesmo já havia sido objeto de restauração.

Desta forma, oficiei à Diretoria do Foro/Coordenadoria Militar, solicitando 

acesso às câmeras de vídeo-monitoramento, localizadas na frente da 

secretaria, para confirmação do fato e possível identificação da pessoa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1038438 Nr: 40802-12.2015.811.0041

 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: EVANDRO FRANCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD FARB PDG 3 INCORPORAÇÕES - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHAEL RODRIGO DA SILVA 

GRAÇA - OAB:OAB/MT 18.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMENE E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:4.190

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a petição de fls. 320/322.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 318489 Nr: 21274-70.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTA DE ANDRADE SANTI, JACINTA DE 

ANDRADE SANTI, REZIEL SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Elisabete Augusta de 

Oliveira - OAB/MT 13.352 - OAB:, Dr.ª Gabriela de Souza Correia - 

OAB/MT 10.031 - OAB:, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - OAB:OAB/MT 

17.002

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a petição de fl. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 760539 Nr: 12911-21.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a Correspondência Devolvida de fl. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 425423 Nr: 8835-22.2010.811.0041

 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: CHOCOLARTE BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, FIAT AUTOMÓVEIS S/A, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a petição de fls. 393/395.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815562 Nr: 22005-56.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a petição de fls. 234/235.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 757370 Nr: 9543-04.2012.811.0041

 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: JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 842027 Nr: 46158-56.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA AUXILIADORA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL RICHARD DECKER NETO 

- OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PARADA 

MACHADO FILHO - OAB:21.346/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a petição de fls. 59/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 428531 Nr: 10191-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:230904/SP, FÁBIO 

LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:58.816/PR, JOÃO MANOEL PASQUAL FERRARI - OAB:14.038, 

LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - OAB:18981, PAOLA DE 

OLIVEIRA TREVISAN GOMES - OAB:7.573/MT, PRISCILA DAUDT 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 14.667, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 57 596, RAFAEL COSTA BERNARDELI - 

OAB:13.411-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: JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de Justiça, de fls. 141 e 143, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 505854 Nr: 8817-07.1987.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE DA SILVA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 8817-07.1987.811.0041, Protocolo 

505854, 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1076506 Nr: 58256-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO AUGUSTO FERNANDES AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIAO COELHO DE 

AZEVEDO, MARI MÁRCIA MARTINS, TONY BRAGA DE AZEVEDO, 

RAQUEL CRISTINE BRAGA DE AZEVEDO, EDMILSON MARIO DA SILVA, 

ANGELA DA COSTA RAMOS, ALINE CRISTINA FERNANDES, JULIA 

BIANKA BRAGA AZEVEDO MAIA, HCFDA, ANA PAULA BRAGA DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimada a parte autora para manifestar-se acerca da 

certidão do oficial de justtiça, esta permaneceu inerte.

Desta forma, impulsiono os autos encaminhando intimação à parte autora, 

para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1030592 Nr: 37048-62.2015.811.0041

 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: VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA, TROPICAL 

CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. COMERCIO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO LTDA - ME, JACK CASTRO DE SOUZA, ARNALDO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JÚNIOR - OAB:24.350, ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS 

JÚNIOR - OAB:OAB/GO 24.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE DE OLIVEIRA - 

OAB:23.809/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca da 

correspondência devolvida juntada à fl. 102, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 713853 Nr: 8412-28.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ODÉLIO DIAS DE MOURA, NILDA MARIA BARGES DE 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 107/139 é tempestivo.

 Desta forma, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerente 

para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 93970 Nr: 1121-31.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA, RUY NOGUEIRA BARBOSA, HUMBERTO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 9.725/B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 

4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CÁSSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias , acerca do cálculo 

apresentado pelo Contador, à fl. 329.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 63771 Nr: 1587-79.1985.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON SANTANA SODRÉ, AROLDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO CAETANO DE FREITAS, ANDRÉ 

CORSINO DE FREITAS, SEBASTIÃO CALAZANS, LEONEL DE FREITAS 

LUCIALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT, VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON NEY R. V. JÚNIOR - 

OAB:3890/MT., MAURI GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595, PAULO 

ROBERTO BRESCOVICI - OAB:3801/MT, VICENTE BEZERRA NETO - 

OAB:0065/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) IGNEZ MARIA MENDES LINHARES, 

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.: 203078 Nr: 17941-81.2005.811.0041

 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: AROLDO BENEDITO DOS SANTOS, MARIA CECÍLIA 

LIMA DOS SANTOS, AUGUSTA QUINTINA DE FRANÇA, BENEDITO NEVES 

DE FREITAS, BENEDITA SÔNIA DO NASCIMENTO FREITAS, CREUZA 

RODRIGUES DA SILVA, DAVINA CONCEIÇÃO DE FREITAS SILVA, 

HERMELINA OLIVEIRA DOS SANTOS, EDNA SILVA DE LIMA, JONATAS 

MACHADO DE LIMA, GERCINA DA CONCEIÇÃO FREITAS, CASSIMIRO 

RIBEIRO DE MACEDO, JOAMIL SANTOS DE FREITAS, JOANA DE FREITAS 

JORGE, ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO, MÁRIO JORGE, JOÃO JOVENÍLIO 

DE FREITAS, THEREZA AGRIPINA SANTOS DE FREITAS, MARIA JOSEFINA 

DOS SANTOS, ROSA MARIA DOS SANTOS WOLLINGER, ADELAIDE 

LUCIALDO PEIXOTO, EDITH VENEGA COSSO, ELIZETE VENEGA, EMILZA 

VENEGA PARDO, ENILDES VENEGA, FRANCISCO DE ASSIS VENEGA 

FILHO, MARILUCE SILVA VENEGA, REINALDO OLIVEIRA LUCIARDO, 

RELINDA OLIVEIRA LUCIALDO, RENILDES OLIVEIRA LUCIARDO, 

ROSANGELA OLIVEIRA LUCIALDO, PEREIRA MARTINS LUCIALDO, 

ROMEO BENEDITO OLIVEIRA LUCIALDO, MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LEITE, SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO FRANCISCO CORREA DE 

FREITAS, ESPOLIO DE JOÃO FRANCISCO CORREA DE FREITAS E 

CATARINA PINTO DE SOUZA, AGOSTINHO CAETANO DE FREITAS, 

WILSON SANTANA SODRE, ANDRÉ CORSINO DE FREITAS, RUTH DE 

CASTRO SODRÉ, ROMEU PINTO DE SOUZA, SEBASTIÃO CALAZAS, 

CONSTANTINO CALAZAS, JOSÉ GREGÓRIO CALAZAS, Dr. Elarmin 

Miranda - OAB/MT 1.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT, Dr. Elarmin Miranda - OAB/MT 1.895 - OAB:, 

ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, VALDEVINO 

FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/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) IGNEZ MARIA MENDES LINHARES, 

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.: 443476 Nr: 19091-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORY TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/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) PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO, 

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.: 919977 Nr: 43419-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 
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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) KAROLINE MILHOMEM DE ABREU 

BALATA, 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.: 943362 Nr: 56488-78.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MOURA DE ARAUJO REYES, LARICIA 

MELHORANÇA REYES, FAAR, NAANAZIA ALVES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA ARAÚJO DE SOUZA MENEZES - OAB:20237, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/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) KAROLINE MILHOMEM DE ABREU 

BALATA, 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.: 827050 Nr: 32943-13.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CUSTÓDIO FRANCISCO DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOUZA FERRAZ DA 

COSTA - OAB:15.728/MT, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13.750, 

SONIA MARIA BENDÔ LECHUGA - OAB:9100

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 120/121, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 408459 Nr: 416-13.2010.811.0041

 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: JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA

 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: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Em cumprimento à determinação de fl. 299, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca da proposta 

de honorários de fl. 302, no prazo de 10 (dez) dias.

Em igual prazo, deverá a requerida recolher 50% (cinquenta por cento) 

dos honorários periciais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 6047-50.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA 

CASTRO JUNIOR - OAB:20.937-O/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) VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO 

JUNIOR, 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.: 745953 Nr: 43126-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.E. FERREIRA MECÂNICA DIESEL - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTERPA AMBIENTAL S/A - QUALIX 

SERVIÇOS AMBIENTAIS, SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMACENO PERES - 

OAB:12.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES 

- OAB:17.853 DF

 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) TAISA FERNANDES DA SILVA PERES, 

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.: 894421 Nr: 26169-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUSTOLIN E BRUSTOLIN LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, fornecer o resumo da inicial no endereço de e-mail desta 5ª 

Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição 

do edital de citação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 68678 Nr: 10928-07.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDES IVAN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A 

- TELEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 
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OAB:OAB/MT 13.241-A

 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) JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS, 

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.: 1071255 Nr: 55940-19.2015.811.0041

 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: BELMIR LOPES DE MIRANDA

 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

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls 82/85, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083308 Nr: 3104-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA SILVA SANTOS

 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:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls 39/41, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1136668 Nr: 25914-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SEVERINO VAZ

 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 da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 145/150, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 744247 Nr: 41279-74.2011.811.0041

 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: PRACILA RIBEIRO DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, MARCO ANTÔNIO G. JOUAN JUNIOR - OAB:10369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para comparecer ao 5º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, localizado à 

AV. ISAAC PÓVOAS, 1.010 - Bairro Goiabeiras, munida dos documentos 

solicitados pelo Cartório, a saber: Carteira de Identidade, CPF, Certidão de 

Casamento (originais ou fotocópias autenticadas), memória de IPTU do 

imóvel (para que o Cartório possa emitir a Guia do ITBI e a requerente 

fazer o recolhimento junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, e o pagamento 

dos emolumentos cartorários), a fim de proceder o efetivo cumprimento da 

r. Decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 318603 Nr: 21285-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS PARTICIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIBRINK (NASSER COMÉRCIO DE 

BRINQUEDOS LTDA), BENEDITO NILO NASSER, ADRIANA CRISTINA 

SEGHETOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263/MG, 

IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JULIO DE CARVALHO PAULA 

LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, certifico 

que procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 257459 Nr: 20255-63.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA RICCI RAPCHAN GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - 

OAB:6230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, certifico 

que procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884463 Nr: 19490-14.2014.811.0041

 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: DASC, JESSICA SOARES DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Compulsando os autos, verifico que não há valores vinculados a este.

Desta forma, impulsiono os autos encaminhando intimação à parte 

requerida, para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de envio dos autos ao setor de arquivo, em cumprimento à 

determinação de fls. 286/288.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 239338 Nr: 8210-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA, ROBERTO ZAMPIERI, JOSÉ 
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SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY, 

WANCLEY ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a(s) correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15(quinze) dias.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019628-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA FALLEIROS (AUTOR)

SYRENE BARCELO DE SOUZA FALLEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DE SOUZA FURQUIM OAB - MT7616/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019628-56.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RICARDO DE OLIVEIRA FALLEIROS, SYRENE BARCELO DE SOUZA 

FALLEIROS RÉU: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, BROOKFIELD 

CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Vistos etc. 

Embora seja dever do advogado da parte, para se evitar futuras 

alegações de nulidade, determino que a Secretaria proceda a habilitação 

do advogado das Requeridas junto ao sistema PJE, para recebimento das 

publicações. Observa-se a existência de matérias discutidas no presente 

feito abrangendo inúmeros Recursos Especiais ajuizados perante o 

Superior Tribunal de Justiça, estando pendente de julgamento junto a 

referida Corte o Recurso Especial nº. 1.498.484/DF e do Recurso Especial 

nº. 1.635.428/SC, os quais discutem a seguinte tese controvertida (tema 

970): “Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da 

indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de 

inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em 

construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda.” As 

matérias discutidas acima estão sendo processadas na forma de recurso 

repetitivo, nos termos do art. 1036 do Código de Processo Civil. Ademais, 

o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de todos os 

processos pendentes em todo o país que há discussão acerca das 

matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação. Diante do exposto, 

determino a suspensão do presente feito até o julgamento final pelo 

Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais nº. 1.498.484/DF e 

nº. 1.635.428/SC (tema 970). Com a notícia de julgamento do referido tema 

pelo Superior Tribunal de Justiça, venham os autos conclusos para 

saneamento. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006186-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

P.H.L.S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DA COSTA CRIVELARO CARONE OAB - SP257476 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006186-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUIS PAULO DA SILVA, P.H.L.S REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Vistos etc. Embora seja dever do advogado, determino que a Secretaria 

habilite no sistema PJE o advogado constituído pela Requerida (id n. 

13906724). Em razão do contido na certidão de id n. 13892469, redesigno 

a audiência de Conciliação para 25 de setembro de 2018, às 10:30 horas, 

a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Intimem-se as partes através seus advogados, via DJE. Ressalto 

que as partes deverão estar acompanhadas de advogado e que a 

ausência injustificada poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º e §9º, Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016796-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. M. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. (RÉU)

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício integralmente (início ao fim da ação) ou 

momentaneamente (pagamento de custas ao final). Portanto, nos termos 

do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil, 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). Caso o autor não declare renda e/ou possua holerite, deverá 

apresentar os 03 últimos extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006813-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO NUNES SERRILHO (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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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. 29 

de junho 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: 1017603-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA LUCIENE DA CRUZ NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/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 os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 29 

de junho 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: 1010762-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 29 

de junho 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: 1008637-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIANY DA SILVA COSTA (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:

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 manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

29 de junho 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: 1032351-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADACIO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

29 de junho 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: 1020907-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RODRIGUES BARBOSA (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 manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

29 de junho 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: 1019172-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE 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:

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 manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

29 de junho 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: 1026879-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALEXANDRE NUNES (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 manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

29 de junho 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: 1019171-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MARIA DE OLIVEIRA (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:

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 manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

29 de junho 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: 1034740-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUSA GANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

(RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

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. 3 de julho 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: 1005320-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (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 Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 de julho 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: 1033006-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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. 3 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 254783 Nr: 19318-53.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BIAGGI MORI, ADÉLIA MOMOYO HIROTA 

MORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO RODER, GILMARA 

SENGER RIBA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT

 Face o decurso do prazo sem manifestação do patrono do autor, 

impulsiono os autos em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

a finalidade de intimar o autor pessoalmente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, de acordo com o 

art. 485, § 1º do CPC.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 859857 Nr: 1662-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIL CANUTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que se manifeste 

acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 770394 Nr: 23411-49.2012.811.0041

 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: TV GAZETA LTDA, JOÃO DORILEO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO GOMES DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o Requerido foi intimado acerca do despacho de fls.-104 , 

decorrendo o prazo sem manifestação, assim em cumprimento aos termos 

da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

autos para intimar a parte Autora a requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 238253 Nr: 7209-07.2006.811.0041

 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): MARIZETE LACORRT VONTROLA, PEDRO 

PAULO VONTROLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Executado foi intimado via edital , decorrendo o prazo sem 

manifestação, assim em cumprimento aos termos da Legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

Exequente a requerer as providências que reputar necessárias, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1049595 Nr: 46213-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALLAZO E CIA LTDA - ME, RODRIGO PALLAZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDEN INDUSTRIA E MONTAGEM 

ELETROMECANICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPONI BRANCO - 

OAB:2062-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andré mário goda - 

OAB:125.325 SP, JULIO CÉSAR MONTEIRO - OAB:196.043 SP

 Face o decurso do prazo sem manifestação do patrono do autor, 

impulsiono os autos em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

a finalidade de intimar o autor pessoalmente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, de acordo com o 

art. 485, § 1º do CPC.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1098408 Nr: 9883-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JORGE JUNIOR - 

OAB:20778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÁCO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), no prazo de 05 (cinco) dias, havendo concordância 

deposite a ré o valor integral dos honorários periciais, conforme 

determinado no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075954 Nr: 57940-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333

 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 da impugnação à execução no prazo legal, tendo em vista que o 

alvará só será expedido após o decurso do prazo recursal da decisão de 

fls. 86

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 94039 Nr: 5667-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS 

AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA LÚCIA DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO da advogada Mariana Brant Mesquita, para 

proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 801993 Nr: 8442-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIR AUGUSTO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESC/AR/MT- SERVIÇO SOCIAL DO 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OMAR KHALIL - 

OAB:11.682/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado, para proceder a devolução dos 

autos, conforme art. 234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 948654 Nr: 59507-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUTTI FIORI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, 

RENILDE SALAMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JEFERSON GAMBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ESTEVES ALVES 

FERREIRA - OAB:33279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624/O, ROGERIO BARAO - OAB:8313

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte Requerida para manifestar acerca dos 

embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos pelo 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 923325 Nr: 45413-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME GONÇALO DE ARRUDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDAO 

DE SA - OAB:13749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4671/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, havendo concordância a requerida 

deverá efetuar o depósito judicial referente ao montante dos honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Lethycia Guerreiro Zanin

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1088499 Nr: 5439-27.2016.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR FARIAS DOS SANTOS, DARLIANE 

ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO VERDOLIN DE 

CARVALHO - OAB:28.857/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1171940 Nr: 40967-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DA SILVA CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte Autora para manifestar acerca dos 

embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos pelo 

requerido no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 812564 Nr: 19056-59.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUENEDIR LUNA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 910747 Nr: 37373-71.2014.811.0041

 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: MICHELY MATIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA MONTEIRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JÚNIOR - OAB:6.398/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 97063 Nr: 5752-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO VITAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCANCE - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMASCENO - 

OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA DE 

ALMEIDA VIERA NETO - OAB:34.002-PR

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar autor, pessoalmente, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, de acordo com o 

art. 485, III do CPC.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1272925 Nr: 28610-76.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCM GROUP TECMATIC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANOLI DESIGN MOVEIS LTDA ME, IZAIAS 

PINHEIRO MENDES DE ARAUJO, QUELIA CRISTINA AMARAL MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY ZULAUF - OAB:3799/SC, 

JULIANE MUELLER - OAB:29524 OAB/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça do 

dia 26/06/2018.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1176679 Nr: 42720-17.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE SILVA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA RODRIGUES DE FREITAS 

LTDA, SERGIO REZENDE IMOVEIS MEE

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

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça do 

dia 27/06/2018.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1017547-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FERNANDES PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO THADEU PRADO DE MORAES OAB - MT11526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI (RÉU)

EDUARDO BARCAUI (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião fundamentado no Artigo 1.238 do 

Código Civil Brasileiro, distribuída desacompanhada de documentos e 

informações necessárias a sua propositura, e precisa ser adequado, 

conforme a seguir:. * Nomes, qualificação e endereços individualizados 

dos confinantes para citação; * Matrícula atualizada do Imóvel; *Certidão 

Negativa de Ação Possessória em relação ao imóvel usucapiendo; 

*Certidão de comprovação de que o requerente não é possuidor de 

qualquer outro imóvel rural ou urbano; *Documentos que comprovem o 

tempo no imóvel, tais como: IPTU, contas de água ou energia elétrica, etc. 

Isto posto, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a 

parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial trazendo para os autos os documentos e as informações acima 

elencadas, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(artigos 321, do CPC). Presumindo como verdadeira a condição financeira 

declarada nos autos, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010031-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (AUTOR)

GENAINA SELMA BARROS DORNELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007438A 

(ADVOGADO)

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BARBOSA E SILVA (RÉU)

JOSE WILSON DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 21/08/2018, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006518-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARIA SOARES MODESTO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON VANDERLEI GEISS OAB - MT16818/O (ADVOGADO)

 

Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, que o executado 

citado deixou de distribuir os Embargos a Execução, protocolando a peça, 

nesta execução. Inadmissível a juntada de embargos nos autos de 

execução, quando sua distribuição é obrigatória. Os Embargos à 

Execução devem tramitar em processo autônomo, ao teor do que dispõe o 

artigo 914 do CPC em vigor, Senão vejamos: Art. 914. “O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos. § 1º Os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas 

autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”. 

Dessa forma, por ser protocolado de forma inadequada, indefiro os 

Embargos apresentados no Id 9616277, e para fins de evitar tumulto 

processual, determino que sejam os embargos riscados dos autos, 

cabendo ao executado tomar as providências necessárias para 

distribuí-lo. DETERMINO a IMEDIATA retirada da visibilidade dos 

documentos anexados aos Ids. 9616277, 9616281, 9616284, 9616288, 

9616294 9616297, 9616304, 9616308 9616314, 9616320, 9666476, 

9768877 e, 9768891 riscando-se as citadas juntadas, para posterior 

prosseguimento desta execução. Intimem-se as partes. A seguir, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020252-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL LOURENCO PAIS (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°- 1020252-08.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, No caso em tela 

verifico que o laudo pericial juntado pela Central de Conciliação (id. 

10799492) está faltando 01 página, o que impossibilita a prolação da 

sentença. Desta feita, devolvo os autos à Central de conciliação para 

sanar a irregularidade apontada. Faculto ainda, às partes para querendo 

efetuar a respectiva juntada. Decorrido o prazo acima assinalado, voltem 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019218-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE MORAES (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°.1019218-95.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, No caso em tela 

verifico que o laudo pericial juntado pela Central de Conciliação (id. 

10947276) está faltando 01 página, o que impossibilita a prolação da 

sentença. Desta feita, devolvo os autos à Central de conciliação para 

sanar a irregularidade apontada. Faculto ainda, às partes para querendo 

efetuar a respectiva juntada. Decorrido o prazo acima assinalado, voltem 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 889812 Nr: 23096-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS 

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 

MARLIN - OAB:OAB/MT 13.571-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Código do Processo nº 856203

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Liquidação de Sentença que para 

concretização da decisão de folhas 936/938, necessário à realização de 

cálculo para apuração do valor exequendo.

No caso, a Contadoria Judicial alegou a impossibilidade de realizar o 

cálculo com os parâmetros definidos nos autos, conforme relata a certidão 

de folhas 940.

Dessa forma, para fins de se estabelecer o valor da presente execução, 

nomeio, como perito judicial, neste feito, a Empresa MEDIAPE - Especialista 

em Perícias Técnicas Judiciais, podendo ser encontrada na Av Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1B, Centro Norte - Cuiabá/MT, CEP: 78.005-340 - 

Telefone: 65 3322-9858, E-mail: contato@mediape.com.br, para realizar o 

cálculo de acordo com os parâmetros estipulados na decisão de folhas 

936/938, independentemente de compromisso, sob a fé de seu grau.

Intime-se o perito acima nomeado para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer 

se aceita o encargo, bem como, para apresentar proposta de honorários, 

nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC, que deverão ser arbitrados de 

acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. 

Consignando que o laudo pericial deverá ser apresentado em Juízo, 30 

(trinta) dias, após início dos trabalhos.

 Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor sucumbente à 

antecipação dos honorários periciais, conforme entendimento consolidado 

no STJ.

Aceitando o perito o encargo, intimem-se as partes para no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado - artigo 465, § 1º do CPC.

 Não havendo manifestação em relação ao perito, intime-se a parte 

executada/Embargante para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos 

autos a guia de recolhimento de depósito no valor dos honorários periciais.

Em caso de não recolhimento, voltem-me os autos conclusos.

Dpositados os honorários periciais, intime-se o perito para fixar dia, hora e 

local para o inicio dos trabalhos periciais, a seguir, intimem-se as partes da 

data agendada, certificando-se a ocorrência nos autos.

Deixo autorizado o levantamento de 50% (cinquenta) por cento do valor 

dos honorários, em favor do perito, para o inicio dos trabalhos, ficando o 

restante a ser liberado, depois de apresentado o laudo pericial e 

prestados os esclarecimentos, caso sejam necessários, conforme 

preconiza o artigo 465, § 4º, do CPC.

 Juntado nos autos o Laudo Pericial, dê-se cumprimento ao último 

paragrafo da decisão de folhas 217/220.

Intimem-se as partes e o Perito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 889242 Nr: 22751-84.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON JOSE VITURINO

 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:

 Código do Processo nº 889242

Vistos,
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A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

 No caso, a sentença proferida nos autos, mantida em segundo grau, já 

transitada em julgado (fls. 97), declara a revelia da requerida, que citada 

pessoalmente (fls. 48), não se pronunciou nos autos.

 O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a dispensa da 

intimação dos atos processuais àquele que deixou de constituir advogado 

nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial".

Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749 - SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Dessa forma, deve feito prosseguir sem a necessidade de intimação da 

parte sucumbente para o pagamento do título judicial, na fase de 

cumprimento de sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias da publicação desta decisão, sem 

comprovação do pagamento nos autos, será devida a multa de 10% e os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo para pagamento 

espontâneo da condenação. Havendo pagamento diga a parte exequente 

em cinco dias, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-me o patrono da parte exequente, para no prazo de 

cinco dias, para apresentar nos autos o cálculo da condenação, incluído 

da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem como, as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do 

CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada com indicação 

de bens a penhora, para posterior prosseguimento.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 953067 Nr: 1532-78.2015.811.0041

 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 ROSA DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:OAB/MT 15.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código do Processo nº 953067

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

 No caso, a sentença proferida nos autos, já transitada em julgado (fls. 

104/106), declara a revelia da requerida, que citada pessoalmente (fls. 

103), não se pronunciou nos autos.

 O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel, a dispensa da 

intimação dos atos processuais àquele que deixou de constituir advogado 

nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial".

Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749 - SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Dessa forma, deve feito prosseguir sem a necessidade de intimação da 

parte sucumbente para o pagamento do título judicial, na fase de 

cumprimento de sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias da publicação desta decisão, sem 

comprovação do pagamento nos autos, será devida a multa de 10% e os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo para pagamento 

espontâneo da condenação. Havendo pagamento diga a parte exequente 

em cinco dias, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-me o patrono da parte exequente, para no prazo de 

cinco dias, para apresentar nos autos o cálculo da condenação, incluído 

da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem como, as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do 

CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada com indicação 

de bens a penhora, para posterior prosseguimento.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 389022 Nr: 24756-55.2009.811.0041

 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: AIDIL PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO DE ALBUQUERQUE SILVA, 

FRANCISCO CRISTO ALBUQUERQUE SILVA, ALEXANDRE DE 

ALBUQUERQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9.053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 389022

Vistos,

 Trata-se de processo extinto pela sentença de folhas 106, que a parte 

autora vem aos autos (fls. 111), requerer o desentranhamento dos 

documentos que instruíram o pedido inicial.

Isto posto, defiro o desentranhamento dos documentos requeridos pelo 

autor as folhas 111, devendo ser as peças desentranhadas, substituídas 

por cópias que serão providenciadas pela parte interessada, mediante 

recibo circunstanciado nos autos, conforme dispõe o § 4º do artigo 336 da 

CNCG/MT.

Certificado o desentranhamento, retornem os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1104765 Nr: 12461-39.2016.811.0041

 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: ANDRINO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE OLIVEIRA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1104765

Vistos,

 Trata-se de processo extinto pela sentença de folhas 106, que a parte 

autora vem aos autos (fls. 41), requerer o desentranhamento dos 

documentos que instruíram o pedido inicial.

Isto posto, defiro o desentranhamento dos documentos requeridos pelo 

autor as folhas 41, devendo ser as peças desentranhadas, substituídas 

por cópias que serão providenciadas pela parte interessada, mediante 

recibo circunstanciado nos autos, conforme dispõe o § 4º do artigo 336 da 

CNCG/MT.

Certificado o desentranhamento, retornem os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 908398 Nr: 35782-74.2014.811.0041

 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: MONICA BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MUNIZ CALÇADA - 

OAB:6694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 908398

Vistos,

 Não assiste razão ao requerente no pedido formulado as folhas 128/131, 

visto que a parte requerida tem endereço certo, razão pela qual, indefiro o 

pedido de citação por edital.

Conforme se verifica no teor da certidão lavrada as folhas 126, 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 de citação da requerida, na forma 

expressa pelo artigo 252 do CPC.

Ante ao exposto, determino que se desentranhe o mandado de citação 

(fls. 125), para que seja integralmente cumprido pelo mesmo Oficial de 

Justiça, como diligência do Juízo, no prazo legal e na forma estabelecida 

pelo artigo 252, do Código de Processo Civil, sob pena de 

responsabilidade funcional.

Decorrido o prazo legal para o cumprimento do mandado, sem devolução 

pelo oficial de Justiça, certifique-se e voltem-me os autos conclusos, para 

providências.

Cientifique-se o Oficial desta decisão.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1054034 Nr: 48355-13.2015.811.0041

 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: ROSILENE VAZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

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

OAB/MT

 Processo Código nº 1054034

Vistos,

Indefiro o pedido de levantamento formulado pela requerente, primeiro 

porque não ha nos autos comprovação do pagamento da condenação.

Segundo, que o depósito Judicial Ouro trazido pela requerente, não é 

reconhecido pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, visto que os 

depósitos judiciais deverão ser efetuados por meio de Guia Pública de 

Depósito emitida pelo Gestor da Vara ou pelo site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso(www.tjmt.jus.br), conforme dispõe a Resolução 

nº 15/2012 TP - do Tribunal Pleno.

No caso, verifica-se que o pedido formulado pela requerida as folhas 154, 

encontra-se desacompanhado do comprovante de pagamento da 

condenação.

Diante do exposto, intime-se a parte requerida via DJE, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o pagamento da condenação, devidamente 

atualizado na Conta Única do Poder Judiciário, e na forma acima 

especificada.

Findo o prazo, diga a requerente em cinco dias, e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 849789 Nr: 52943-34.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOSERVE SERVIÇOS PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LUOVINA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:OAB/MT 3844

 Certifico a necessidade de nova publicação da sentença de fls. 103/105, 

ante ao não cadastramento dos advogados da parte requerida. Dito Isto, 

segue a referida sentença: (...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos arts. 

487, I c/c art.. 701,§2º DO CPC, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, e, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e via de consequência, 

declaro constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor 

no valor de R$ 9.940,73 (nove mil, novecentos e quarenta reais e setenta 

e três centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária 

(INPC), ambos a partir do vencimento de cada título, acrescido ainda das 

despesas com protesto, sobre as quais deverão incidir somente a 

correção monetária (INPC) a partir do desembolso. CONVERTO O 

MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o 

presente feito em conformidade com o art. 513,§1º e seguintes do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 823642 Nr: 29731-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR 

LTDA, PRAIAMAR INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES G. DE 

SOUZA - OAB:10.070, RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE 

AVELAR - OAB:17630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 823642

Vistos, etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial, portanto não há que se falar 

em julgamento antecipado da lide, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de 

fls. 92.

Intime-se a parte Exequente para apresentar a planilha atualizada do 

débito, devendo ainda, requerer o que de direito para prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de petição instruída com 

documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ou outra 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

Fica desde já a parte Exequente cientificada de que a contagem do prazo 

de prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, tem início 

automaticamente a partir do término da suspensão/paralisação do 

processo, pelo prazo que trata o §1º do referido artigo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 382886 Nr: 18237-64.2009.811.0041

 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): SUPERMERCADO DIA DIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando quitada a dívida perseguida nesta execução, 

JULGO EXTINTO este processo, com fulcro no artigo 924, III, do 

CPC.Expeça-se o Auto de Adjudicação, conforme dicção do artigo 877, 

caput, e §1º, do CPC.Custas remanescentes, se existentes, pela 

executada.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 28 de junho de 2018.YALE 
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SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391180 Nr: 26479-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA 

- OAB:3571/MT

 Código: 391180

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de título judicial, na forma de cumprimento de 

sentença, que objetiva o recebimento da verba honorária fixada na 

sentença de fls. 92/95, não havendo mais qualquer necessidade de 

permanecer apensado ao processo executivo, portanto, promova a 

secretaria o desapensamento dos feitos.

 Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção (bens móveis 

devem ser depositados com o exequente - CPC, artigo 840, inciso II, §1º) a 

ser cumprido no endereço indicado as fls. 125.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1093465 Nr: 7712-76.2016.811.0041

 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: GRAZIANE DE OLIVEIRA FLORENCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20.910/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Código: 1093465

 Vistos, etc.

Em virtude dos esclarecimentos prestados as fls. 119/120, manifeste-se a 

requerida, inclusive acerca da proposta honorária acostada as fls. 

113/115, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1095057 Nr: 8416-89.2016.811.0041

 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: W. R. COMÉRCIO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, DESTITUO a empresa expert constituída as fls. 82, para 

em seu lugar nomear como perito do juízo, GUSTAVO SANTOS BRITO DE 

MORAES, Engenheiro Elétrico, que pode ser localizada na Av. Dr. José 

Feliciano de Figueiredo, nº 83, Piazza di Siena, T2 – 103, bairro Porto, 

C u i a b á / M T .  T e l e f o n e :  ( 6 5 )  9 9 8 1 3 - 4 8 6 5 ,  e m a i l : 

gustavosbmoraes@gemail.com, para realizar a perícia técnica 

determinada nestes autos, independente de compromisso, devendo 

apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) dias após o início dos 

trabalhos.Intime-se o profissional acima nomeado para no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer se aceita o encargo, e em caso positivo, apresentar 

sua proposta de honorários, condizente com o trabalho a ser 

desempenhado.Após, ouçam-se as partes, em igual prazo.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 27 de junho de 2018. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1097905 Nr: 9653-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO ISAIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13413-B

 Código: 1097905

 Vistos, etc.

Sobre a redução da verba honorária apresentada as fls. 99/100, 

manifeste-se a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 733153 Nr: 29379-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENICE RIBEIRO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA GERMANO DE SOUZA 

LEVANDOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS 

- OAB:19603/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326

 Código: 733153

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença aviado pela requerente 

as fls. 326/331, alegando a existência de condenação ilíquida na 

sentença, que no caso consistiria na devolução de sua carteira de 

clientes pela requerida.

Às fls. 342/344 a requerida requer a intimação da requerente para 

pagamento espontâneo da condenação nos termos da sentença de fls. 

284/288.

DECIDO.

Do exame da sentença de fls. 284/288, bem como da decisão monocrática 

acostada as fls. 318/321, que manteve integralmente o comando 

sentencial, constata-se a inexistência de condenação ilíquida, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de fls. 326/331.

Outrossim, promova-se as alterações necessárias (capa dos autos, 

sistema Apolo) no registro desta demanda, para constar execução de 

título judicial, na forma de cumprimento de sentença, com a inversão dos 

polos, em face dos teor da sentença em execução.

Após, intime-se a executada, no caso, a parte Autora, via de seu 

advogado (DJE), para pagamento espontâneo do débito, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de multa de 10%(dez por cento) sob o montante 

do débito, além dos honorários advocatícios relativos a esta fase, em 

idêntico percentual.

Havendo pagamento ou manifestação do devedor, diga o exequente em 

15(quinze) dias, do contrário, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 101 de 638



 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086088 Nr: 4313-39.2016.811.0041

 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: VANESSA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Código: 1086088

 Vistos, etc.

Sobre a redução da verba honorária apresentada as fls. 131/132, 

manifeste-se a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1041009 Nr: 42096-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K R LOPES E CIA EPP, KATIA REGIS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, DESTITUO a empresa expert constituída as fls. 163, para 

em seu lugar nomear como perito do juízo, GUSTAVO SANTOS BRITO DE 

MORAES, Engenheiro Elétrico, que pode ser localizada na Av. Dr. José 

Feliciano de Figueiredo, nº 83, Piazza di Siena, T2 – 103, bairro Porto, 

C u i a b á / M T .  T e l e f o n e :  ( 6 5 )  9 9 8 1 3 - 4 8 6 5 ,  e m a i l : 

gustavosbmoraes@gemail.com, para realizar a perícia técnica 

determinada nestes autos, independente de compromisso, devendo 

apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) dias após o início dos 

trabalhos.Intime-se o profissional acima nomeado para no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer se aceita o encargo, e em caso positivo, apresentar 

sua proposta de honorários, condizente com o trabalho a ser 

desempenhado.Após, ouçam-se as partes, em igual prazo.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 27 de junho de 2018. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784901 Nr: 38732-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPEZAL ENERGIA S/A, CAMPOS DE JULIO 

ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA S/A, TELEGRAFICA ENERGIA S/A, 

RONDON ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GREGÓRIO 

CASTELLAR PINHEIRO FILHO - OAB:OAB/SP 121.758, ROBER CESAR 

DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 Código: 784901

 Vistos, etc.

Em face da manifestação da exequente acostada as fls. 234, DEFIRO o 

pedido de substituição de penhora aviado as fls. 212/213. Seguem 

inclusos a esta decisão os comprovantes de liberação e de inserção das 

restrições, respectivamente.

Outrossim, cediço que bens móveis penhorados devem ser removidos 

para depósito junto ao depositário judicial ou na ausência deste, com o 

exequente, de acordo com a dicção do artigo 840, inciso II, §1º, do CPC.

Como a comarca de Cuiabá não dispõe de depositário judicial, os bens 

devem ser depositados junto ao exequente.

Deste modo, intimem-se os executados (via DJE) para que indiquem a 

localização exata dos 05(cinco) veículos penhorados (CPC, artigo 847, § 

1º, inciso II), sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça 

(CPC, artigo 774, inciso V e parágrafo único).

Após, expeça-se mandado de avaliação e remoção dos veículos 

penhorados nestes autos, ficando depositário o credor (CPC, artigo 840, 

inciso II, §1º). Se necessário, expeça-se Carta Precatória para o referido 

fim.

 Com a juntada do Auto de Avaliação, intimem-se as partes para 

manifestação em 05(cinco) dias, cabendo à exequente, no mesmo prazo, 

apresentar o demonstrativo atualizado do débito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 26 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 306265 Nr: 15810-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATTEL DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, 

BENEDITO NILO NASSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRÃO SCHERKERKEVITZ - 

OAB:28.662.SP, ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:200.777/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791

 Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição extintiva do direito 

da exequente e JULGO EXTINTA esta execução, nos termos do artigo 924, 

inciso III, do CPC.Ainda, em face do princípio da causalidade, condeno a 

exequente nas custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no 

artigo 85, § 8º, do CPC.Decorrido o prazo recursal, promova-se as baixas 

de praxe, arquivando-se o feito. P.R.I.C.Cuiabá (MT), 26 de junho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 299664 Nr: 13078-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRAZOTRI CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B, HITALLO RICARDO PANATO PASSOS - OAB:15.766/MT, 

MARCIA PANATO PASSOS - OAB:OAB/MT 17.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:639/MT

 Código: 299664

Vistos, etc.

Conforme protocolos e resultados que seguem em anexo, as tentativas de 

penhora de ativos financeiros via BACENJUD, bem como de localização de 

veículos via RENAJUD, não resultaram frutíferas.

Deste modo, intime-se a exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 26 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 322146 Nr: 23649-44.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE, INSTITUTO 

CUIABANO DE EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARED- 

MARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÁUCIO ROMERO MACHADO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY MÁRCIA GONÇALVES 

DA SILVA COSTA MARQUES - OAB:6.386/MT

 Código: 322146

 Vistos, etc.

Pugna o exequente pela designação de leilão para a venda judicial do bem 

móvel penhorado nestes autos, via convênio Renajud.

Registro que o bem não foi localizado para avaliação, sendo avaliado 

indiretamente pelo Oficial de Justiça encarregado da diligência (fls. 195).

De proêmio impende destacar que em se tratando de veículo automotor, só 

é possível aferir o real estado de conservação do aludido bem, in locco, 

razão pela qual desconstituo a avaliação de fls. 195.

 Outrossim, cediço que bens móveis penhorados devem ser removidos 

para depósito junto ao depositário judicial ou na ausência deste, com o 

exequente, de acordo com a dicção do artigo 840, inciso II, §1º, do CPC.

Como a comarca de Cuiabá não dispõe de depositário judicial, os bens 

devem ser depositados junto ao exequente.

Deste modo, intime-se o executado (via DJE) para que indique a 

localização exata do veículo penhorado (CPC, artigo 847, § 1º, inciso II), 

sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, artigo 

774, inciso V e parágrafo único).

Em caso positivo, expeça-se mandado de avaliação e remoção do veículo 

penhorado nestes autos, ficando depositário o credor (CPC, artigo 840, 

inciso II, §1º). Se necessário, expeça-se Carta Precatória para o referido 

fim.

 Com a juntada do Auto de Avaliação, intimem-se as partes para 

manifestação em 05(cinco) dias, cabendo à exequente, no mesmo prazo, 

apresentar o demonstrativo atualizado do débito.

Em caso negativo, manifeste-se o credor, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 26 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 325333 Nr: 25442-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLADIMIR DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROESTE SEMENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:5841-B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON SAIBO - 

OAB:6.948/SC, NELI LINO SAIBO - OAB:3.326/SC, NELI LINO SAIBO 

JUNIOR - OAB:29986

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido do exequente e determino a retificação 

do polo passivo desta demanda, para nele constar MONSANTO DO 

BRASIL LTDA, em substituição a AGROESTE SEMENTES S.A.Por fim, 

DEFIRO o pedido de intimação da executada para pagamento espontâneo 

do débito. Às providências, observando o endereço indicado as fls. 

264.Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá (MT), 25 de junho de 2018. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 406222 Nr: 38424-93.2009.811.0041

 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: CONTÍNUA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE FREITAS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7.685/MT

 Código: 406222

 Vistos, etc.

Ab initio, não conheço a petição de fls. 425, eis que assinada pelo próprio 

requerido, o qual não detém capacidade postulatória.

 Com efeito, ninguém ordinariamente pode postular em juízo sem a 

assistência de advogado, a quem compete, nos termos da lei, o exercício 

do jus postulandi.

 Outrossim, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente as fls. 

438/440, à exceção da expedição de ofício às Polícias Rodoviárias, eis 

que o referido pleito já foi deferido as fls. 286, com a expedição dos 

referidos expediente.

Deste modo, determino a intimação do requerido para que, cumprindo o 

comando sentencial, devolva o veículo objeto desta lide, à exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de configurar crime de desobediência 

(CPC, art. 536, do CPC), sem prejuízo da conversão da obrigação em 

perdas e danos. Expeça-se carta de intimação para o endereço indicado.

Segue em anexo o comprovante de inserção da restrição de circulação do 

veículo no sistema Renajud.

Oficie-se ao SERASA para inclusão do nome do executado, relativamente 

ao débito perseguido nesta execução.

Por fim, expeça-se a certidão de existência de dívida para registro de 

protesto, no Cartório competente, a ser providenciada pela exequente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 29 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 775160 Nr: 28402-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARGAS FABRINI S JESUS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:105287/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG - 76696

 Código: 775160 Vistos, etc.Pugna a executada as fls. 229/230 pelo 

deferimento da compensação entre o valor por ela devido a título de 

custas processuais, com os honorários advocatícios da fase de 

cumprimento de sentença, devidos pela exequente. No mesmo pedido 

indica o valor que entende ser devido pela exequente.Desde logo, 

INDEFIRO o pedido de compensação aviado, porque não se pode 

compensar direitos pertencem a partes diferentes. O instituto somente 

seria possível, em caso de sucumbência recíproca.Nesse 

sentido:“(...).”Destarte, convém consignar que as partes podem compor 

amigavelmente a qualquer tempo, requerendo a homologação da 

avença.Outrossim, o cálculo apresentado pela executada está em 

dissonância com o estabelecido na decisão de fls. 227/228, uma vez que 

a verba honorária relativa à fase de sentença foi fixada em 10%(dez por 

cento) sobre o valor excedente do cálculo apresentado pela exequente, 

ou seja, 10%(dez por cento) sobre R$ 2.470,97 (dois mil, quatrocentos e 

setenta reais e noventa e sete centavos).Deste modo, intimem-se as 

partes para os requerimentos que entenderem necessários, em 05(cinco) 

dias. Nada sendo requerido, aguarde-se provocação da parte interessada 

em arquivo, cientificando os litigantes que a contagem do prazo de 

prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, tem início 

automaticamente a partir do término da suspensão/paralisação do 

processo, pelo prazo que trata o §1º do referido artigo. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 29 de junho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078036 Nr: 221-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CELIO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 103 de 638



 Nesse contexto, entendo que os fundamentos dos Embargos articulados 

não se amoldam à exigência legal, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTE 

o recurso de Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão 

combatida, cujo cumprimento integral, ora determino.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 29 de junho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 153088 Nr: 7147-35.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE JORGE SOARES, LENILDA 

CUIABANO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10.781/MT, VICTOR 

GUIMARO SAKITANI - OAB:20336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, 

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:14887-E, OMAR KHALIL - 

OAB:11.682/MT, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - OAB:17.277, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Código: 153088

 Vistos, etc.

Sobre o pedido de fls. 642, manifestem-se os executados, no prazo de 

05(cinco) dias, apresentando em Juízo o contrato de locação do imóvel 

situado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 448, nesta Capital.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 29 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734097 Nr: 30373-25.2011.811.0041

 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: JORGEMAR LUIS SILVA PINTO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROLF TALYS 

OSORKI SANTIAGO, para devo lução dos autos nº 

30373-25.2011.811.0041, Protocolo 734097, 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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1081910 Nr: 2492-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FORTUNATO DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 206/210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 743341 Nr: 40295-90.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEXEI DA SILVA CALÇADA, RENATA SALVIONE 

ALVES CALÇADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAJUL - COOPERATIVA MISTA 

AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA, EDMAR VICENTE DA SILVEIRA 

M.E.

 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: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes Apeladas (autoras) para, 

no prazo legal, apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

594/643 e 644/653.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 859906 Nr: 1695-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DORILEO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LUIZ RIBEIRO 

ROCHA - OAB:15.880/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS interposta por CARLOS EDUARDO DORILEO CARALHO, 

para CONFIRMAR a tutela antecipada deferida as fls. 123/124 e 

CONDENAR o Requerido LUIZ HENRIQUE ROMERO, ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir do presente decisum e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de multa cominatória pelo descumprimento integral da 

decisão.CONDENO o Requerido, efetuar os reparos dos vícios ainda 

existentes na residência da parte Requerida, os quais deverão ser 

identificados por ocasião da liquidação da sentença, mediante realização 

de perícia técnica, nos termos do artigo 815 do CPC.CONDENO ainda a 

parte Requerida na obrigação de providenciar o cumprimento das 

exigências para a finalização do trâmite administrativo para concessão do 

auto de conclusão da obra - HABITE-SE (fl.92;182/185) do imóvel, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 

(hum mil reais) em caso de descumprimento.Saliento que eventual demora 

na expedição do documento por culpa exclusiva do órgão da 

Administração Municipal somente isentará o Requerido da penalidade no 

caso de inexistir pendências inerentes à sua atividade fim.Condeno a 

parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2º do CPC.Outrossim, nos 

termos do artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO 

interposta por LUIZ HENRIQUE ROMERO.Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO o Reconvinte/Requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa atribuída à reconvenção, nos termos 

do artigo 85,§2º do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de 

julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 817171 Nr: 23610-37.2013.811.0041

 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): ALLAN COUTINHO SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca das fls. 73/80, carta precatória devolvida.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1038305-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Proc. nº 

1038305-37.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSÉ CARLOS DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com o presente 

procedimento de jurisdição voluntária, com vista à restauração de seu 

Registro de Nascimento. Alega o requerente que foi registrado no Cartório 

de Paz de Engenho do Município de Acorizal – MT, e que ao solicitar 

emissão de 2° (segunda) via de seu Registro Civil de Nascimento, 

recebera a informação de que nada havia sido encontrada em seu nome, 

consoante certidão negativa juntada aos autos (id. 11220594 pág. 10). 

Para comprovar o alegado, juntou aos autos os documentos de id. 

11220588/11220594. Requereu o benefício da Justiça Gratuita, com as 

alegações devidas, registradas na Declaração de Hipossuficiência id. 

11220588 pág. 1. Pedido este, DEFERIDO no despacho de id. 11690079. 

No id. 11220594 pág. 9/10, foram juntados aos autos cópia do assento 

existente no termo n°. 1106, do Livro 15 das Folhas 126, juntamente com 

certidão negativa, oriunda do Cartório de Notas, Registro Civil e de Paz de 

Engenho do Município de Acorizal/MT. Em vista dos autos (id. 12727357) o 

ilustre representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do 

pedido. É O RELATÓRIO. DECIDO. O artigo 109 da lei n. 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973 estabelece: Art. 109: Quem pretender que se restaure, 

supra ou retifique assentamento no registro civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do ministério público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 

(renumerado do art. 110 pela lei nº 6.216, de 1975). O conjunto probatório 

existente no feito comanda o deferimento do pedido da parte Requerente, 

dando substrato ao mesmo e tornando patente que não foi encontrado no 

Cartório em que foi registrado, o seu Assento Civil de Nascimento. 

Contudo, no presente caso, houve a emissão de Certidão de Nascimento, 

conforme se observa da cópia do Registro de Nascimento de id. 11220594 

pág.9, de modo a tornar inexorável o acolhimento de seu pedido de 

restauração da Certidão de Nascimento. Desta feita, JULGO PROCEDENTE 

o pedido DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO DE ASSENTO DE 

NASCIMENTO para determinar ao Oficial de Registro Civil do Cartório de 

Paz de Engenho Município de Acorizal/MT, a restauração e lavratura do 

Registro Civil de Nascimento de JOSÉ CARLOS DA SILVA, com os dados 

constantes no documento de id. 11220565 pág.5, nos termos do artigo 54 

da Lei de Registros Públicos. Expeça-se o competente ofício, consignando 

o prazo de 05 (cinco) dias para o encaminhamento da cópia da certidão de 

nascimento a fim de instruir o presente feito, nos termos do §5º do art. 46 

da legislação pertinente. Com a juntada nos autos do registro civil, 

INTIME-SE a parte Autora para retirá-lo, substituindo por fotocópia, e 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se o presente, observando as 

formalidades legais. Sem custas finais por ser a parte requerente 

beneficiária da justiça gratuita. Sem arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. 

Cumpridas as determinações e preclusa a via recursal, inexistindo 

ulteriores deliberações, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014198-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA DIAS (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

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014198-26.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JULIANA CRISTINA DIAS, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

13/06/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 6823044. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 11337282 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 10946709. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 11802760. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 6823044) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 10946709. Nesse quadro, 
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comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10946709 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão média, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do punho esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, JULIANA CRISTINA DIAS, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 13/06/2016 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1033331-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SOUZA CALONGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUZAIR DA COSTA MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°. 1033331-54.2017.8.11.0041(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010338-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARK DA CRUZ FERREIRA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° 1010338-17.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar o 

recolhimento das custas processuais, estando o processo paralisado há 

mais de 30 dias, conforme certidão retro, dando ensejo ao cancelamento 

da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC/2015. 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, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas e 

documentos necessários para propositura da ação). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 30 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, 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 (item 2.14.2.1 da CNGC alterado pelo Provimento n. 
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82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007800-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RIPARDO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°. 1007800-29.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar o 

recolhimento das custas processuais, estando o processo paralisado há 

mais de 30 dias, conforme certidão retro, dando ensejo ao cancelamento 

da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC/2015. 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, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas e 

documentos necessários para propositura da ação). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 30 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, 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 (item 2.14.2.1 da CNGC alterado pelo Provimento n. 

82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008365-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ESPINDOLA VICTORIO (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):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° 1008365-90.2018.8.11.0041(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022376-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MATIAS QUEIROZ (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022376-61.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, RAFAEL MATIAS QUEIROZ, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 21/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 9078061. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11105739 arguindo em mérito, pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência 

confeccionado por uma autoridade policial, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 11126900. A parte Requerida (id. 

11510804), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (75%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (10%). A parte Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo para impugnação, conforme certidão no id. 

12089652. Os autos vieram me conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de 

Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 
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cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. No caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 

9078061) não ter sido elaborado na data do acidente por uma autoridade 

policial, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma vez 

que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 11126900. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional de um dos 

dedos da mão, o valor da indenização deve corresponder ao percentual 

de 10% (dez por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 11126900 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão intensa, 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade laborativa do 5° 

dedo da mão direita, a indenização deve corresponder, portanto a 

R$1.012,50 (mil, e doze reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida, 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pagar 

ao Requerente, RAFAEL MATIAS QUEIROZ, a quantia de R$ 1.012,50 (mil 

e doze reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 21/11/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029117-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA MATA GARCIA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029117-20.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, RAIMUNDO DA MATA GARCIA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

22/07/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Certidão de Ocorrência corroborada no id. 9940034. A 

Requerida apresentou contestação id. 10930281, arguindo em preliminar a 

necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Dpvat S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, a ausência de boletim 

de ocorrência lavrado na data do fato, e a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, arguiu que fosse julgado 

improcedente o pedido inicial, ante a ausência de requisitos autorizadores 

ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio. 

Discorreu ainda quanto à necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou tambem 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado no id. 

11488003. Impugnação à contestação id. 11834254. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação (id. 11834439), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida 

(id. 11837372), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser 

levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica e 

o percentual estipulado na tabela da Lei. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 
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assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA DATA DO FATO No que pese a 

alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez que 

não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com outras 

documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de causalidade 

entre o fato e as lesões sofridas. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência dos requisitos 

autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não pagamento do 

prêmio e a não identificação da placa, não é exigência a ser cumprida para 

o recebimento do seguro, conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de 

Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” 

(Súmula 257 do STJ). O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de 

Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. A ausência do boletim de ocorrência policial, por si 

só, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral. No caso não 

há falar em inexistência de boletim de ocorrência, porquanto houve juntada 

da certidão confeccionada pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência - SAMU, id. 9940034, que, a rigor, também é um boletim de 

ocorrência, demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade 

entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de id. 11488003. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pela mesma tabela, tem-se 

que em caso de perda completa da mobilidade de um tornozelo o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento), do teto que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11488003 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada com repercussão intensa, perda de 

75% (setenta e cinco por cento) da capacidade laborativa do ombro 

esquerdo, o qual corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do teto 

máximo. Somados a repercussão moderada com perda de 50% (cinquenta 

por cento) da perca da mobilidade do tornozelo direito correspondente a 

25% (vinte e cinco por cento) do padrão estabelecido. Ou seja, o valor 

exato da indenização equivale a 75% de 25% do teto máximo (referente 

ao ombro esquerdo), SOMADOS a 50% de 25% do teto máximo (referente 

ao tornozelo direito). Assim, a indenização deve corresponder, portanto a 

R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

Resp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, RAIMUNDO DA MATA GARCIA, 

a quantia de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

22/07/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022625-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA GUIA SILVA (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

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022625-12.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, FÁBIO DA GUIA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

16/03/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 9104706. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11115912 arguindo em preliminar a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial corroborado à no id. 11147500. A parte Requerida (id. 

11569684), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (75%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Impugnação a contestação 

corroborado no ID: 11826142. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação (id. 11826149), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 
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NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 9104706, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 11147500. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 11147500 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do ombro esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, FÁBIO DA GUIA SILVA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 16/03/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021641-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GOMES DA 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021641-28.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, VILSON GOMES SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

31/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 8849083. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10051700 arguindo em preliminar a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de boletim na data do fato, falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial realizado por perito judicial corroborado à no id. 10831167. A parte 

Requerida (id. 11713652), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve 

ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica e o percentual estipulado na tabela da Lei. Impugnação a 

contestação corroborado no ID: 11838858. A parte Requerente por sua 

vez, apresentou manifestação (id. 11839149), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De 

proêmio consigno que a parte Requerida no id. 11114795 alegou a respeito 

da diferença das assinaturas, apresentadas na procuração e nos outros 

documentos corroborados na exordial, requerendo a juntada de nova 

documentação com assinatura autenticada em cartório. No entanto, cabe 

esclarecer que tal solicitação não cabe no presente caso, tendo em vista, 

a dispensabilidade de autenticação de instrumento procuratório, assim, 

indefiro o pedido realizado pela Requerida, passando ao julgamento do 

feito. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. 

Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora 

Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza 

o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 

1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de 

cada um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a 

preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 110 de 638



Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Dos autos, verifico que fora juntado boletim de 

ocorrência no ID: 8849083, demonstrando de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 10831167. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional de um dos 

dedos da mão , o valor da indenização deve corresponder ao percentual 

de 10% (dez por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Pela mesma tabela, tem-se que em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10831167 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco 

por cento) da perca da mobilidade do 5° dedo da mão esquerda, o qual 

corresponde a 10% (dez por cento) do teto máximo. Somados a 

repercussão moderada de 50% (cinquenta por cento) da perca da 

mobilidade do ombro direito correspondente a 25% (vinte e cinco por 

cento) do padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização 

equivale a 75% de 10% do teto máximo (referente ao 5° dedo da mão 

esquerda), SOMADOS a 50% de 25% do teto máximo (referente ao ombro 

direito). Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, VILSON GOMES SILVA, a 

quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 31/12/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015065-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON TAVEIRA ADORNO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX AGUIAR ADORNO OAB - GO40961 (ADVOGADO)

GUILHERME FERNANDES RAMOS OAB - GO36839 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROMAS GODINHO (RÉU)

 

Intimo a parte exequente para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1028211 Nr: 35906-23.2015.811.0041

 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: JOSE IVANILSON MENDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 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 nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 
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subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 126).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 800512 Nr: 6937-66.2013.811.0041

 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: JONE ANTÔNIO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, GERSON TOME TREVISOL - 

OAB:19424/O, karen correa amorim de oliveira - OAB:19498

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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 nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 198).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1137463 Nr: 26340-16.2016.811.0041

 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: MAYRA ALVES MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 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 nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 110).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1163284 Nr: 37249-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANY PATRICIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:OAB/MT 13.333

 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.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 847735 Nr: 51200-86.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE DUARTE CUNHA ZUCARATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINHOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 322181 Nr: 23670-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUNNO FRANCO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1.585-A, LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA - OAB:7854-MT, 

SERGIO AUGUSTO COELHO DA SILVA - OAB:15617 DF

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 414268-3/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1119340 Nr: 18442-49.2016.811.0041

 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: RES, LAUDEMIR SILVEIRA
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 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 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 nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 149).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1120462 Nr: 18993-29.2016.811.0041

 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: ANTONIO GILSON ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 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 nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fls. 188/189).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 736675 Nr: 33116-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS RETAMERO DE OLIVEIRA, MAYK 

SOARES DE LARA, RETTAMERO REPRESENTAÇÕES, LUCIELE DROESE 

DE ALMEIDA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINETE DE OLIVEIRA - 

OAB:20721/B - MT, NAURA NÉDIA LEITE DE OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 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

 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 nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 112).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1171100 Nr: 40651-12.2016.811.0041

 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: JOSINALDO LOPES DE FREITAS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 

5.871

 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 nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 129).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 
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beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1017490 Nr: 30764-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZITA BOSCO LEITE CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH PRANTEL MANGIERI, MARIA ROSA 

ISABEL PRANTEL PEDROZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para retirar o 

Edital de Citação, no prazo de 05 ( cinco) dias, para sua publicação em 

jornal de grande circulação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739405 Nr: 36049-51.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVELINA BORGES FALCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIA MARIA DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 36049-51.2011.811.0041, Protocolo 

739405, 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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1288634 Nr: 4497-24.2018.811.0041

 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: DILMA MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS CUIABÁ S/A, IUNI EDUCACIONAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).MARLON HUDSON MACHADO , OAB/MT nº 

15642 , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1123545 Nr: 20264-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ALEXANDER NEO DE CARVALHO, ANA 

CLAUDIA CURSINO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTAO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12.529A

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).GASTÃO BATISTA TAMBARA , OAB/MT nº 

12529 , 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1162262 Nr: 36855-13.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALEXANDER NEO DE CARVALHO, 

ANA CLAUDIA CURSINO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO DOS 

SANTOS - OAB:9189, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT, JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ - 

OAB:3050/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).GASTÃO BATISTA TAMBARA , OAB/MT nº 

12529 , 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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 724168 Nr: 19806-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIL DE OLIVEIRA VELASCO

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

OAB:2676, FERNANDO ARIMA - OAB:97966/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JÚNIOR 

- OAB:10.777/MT

 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.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1043686 Nr: 43303-36.2015.811.0041

 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: JOÃO CARLOS LEITE NUNES

 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:

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 10 de julho às 08:45 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito, Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, 

Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá (entrada pela Rua 

das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 / 99223 7073, 

sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução 

da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 765626 Nr: 18334-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRZES PAULO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:2257-E-MT, JÕAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR - 

OAB:12.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Intimo as partes, via DJE, a dar prosseguimento no processo, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 710260 Nr: 3198-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEX NORTE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T B P CUNHA BIOGRAFIA E CAMISETAS LTDA, 

T. P. CUNHA BIOGRAFIA CAMISETAS - M.E., TATIANA PIRES CUNHA, 

BOLIVAR PIRES DA CUNHA, BOLA BRASIL CAMISETAS E CONFECÇÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que, por ocasião do decisum de fl. 75 não restou foram 

arbitrados honorários advocatícios para essa fase de cumprimento de 

sentença, DEFIRO o pedido de fl. 94, o que faço para fixar os honorários 

em 10 % (dez por cento) do valor do débito.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fl. 94, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para 

apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, 

alínea “b”, CPC ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, 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.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão sine die e o 

arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do 

art. 921 do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 861252 Nr: 2720-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA UNO S/A CALÇADOS E ACESSÓRIOS, 

CESAR MINETTO, MARIA SUSETE SILVA MINETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de dilação de prazo contido à fl 149, pelo que determino 

seja a parte exequente intimada para apresentar planilha de débito 

atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação da correção 

monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC), sob pena de 

suspensão da execução.

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011094-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANUFATURA DE MOVEIS MATOGROSSENSE LTDA - ME (RÉU)

NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011094-89.2018.8.11.0041 AUTOR: CVL IMOVEIS 

LTDA - EPP RÉU: MANUFATURA DE MOVEIS MATOGROSSENSE LTDA - 

ME, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR AT Vistos. Cuida-se de 

Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, com 

pedido de tutela antecipada, ajuizada por Ricardo de Almeida Camargo em 

desfavor de Manufatura de Móveis Matogrossense Ltda ME. Aduz a parte 

autora que firmou com o requerido contrato de locação relativo ao imóvel 

localizado na Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima, nº 3050, Bairro 

Santa Cruz, nesta urbe. Sustenta que o contrato de locação foi firmado em 

12.05.2011, pelo prazo de 12 (doze) meses, com termo inicial em 

16.05.2011 e termo final em 15.05.2012, tendo prorrogado 

automaticamente até a presente data. Menciona que o valor do aluguel é 

no importe de R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais). Assevera que 

a parte autora esta inadimplente desde 16.08.2016, perfazendo o débito o 

montante de R$ 16.176,91 (dezesseis mil cento e setenta e seis reais e 

noventa e um centavo). Alega que além da inadimplência com os valores 

relativos aos aluguéis, a parte requerida está inadimplente com o IPTU dos 

anos de 2016, 2017 e 2018, bem como com as faturas de água e energia. 

Esclarece que os débitos supracitados são objetos da ação de cobrança, 

em fase de execução, em trâmite no 6º Juizado Cível de Cuiabá, autos nº 

8048499-34.2016.811.0001. Diz, por fim, que foram inúteis todos os 

esforços empreendidos, uma vez que não houve a quitação dos alugueis. 

Ao final, a parte requerente postula a concessão da liminar de despejo. É 

o sucinto relatório. DECIDO. Na presente ação, pretende o locador 

despejar o locatário em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos 

locatícios. As possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 

59 da Lei nº 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: 

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de 

despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder- se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada à caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX 

– a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo.” Portanto, para o 

deferimento do pedido liminar de despejo, mostra-se necessário: a) o 

oferecimento de caução no valor correspondente a três meses de aluguel; 

e b) estar o contrato desprovido de quaisquer garantias previstas no art. 

37 da Lei do Inquilinato, quais sejam: caução, fiança ou seguro de fiança 

locatícia. Pois bem. Com relação ao caso em tela, verifica-se, no contrato 

firmando entre as partes (Id. nº 12916568), que se trata de locação de 

imóvel comercial com vigência inicialmente fixada até 15.05.2012. Dessa 

forma, considerando que o locatário não exerceu o seu direito à 

renovação, bem como que o locador não se opôs à permanência daquele 

dentro dos 30 (trinta) dias após expirado o prazo de locação, restou 

efetivada a prorrogação da locação por tempo indeterminado, nos termos 
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do art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91. Afere-se, ainda, a partir da 

análise do referido contrato, que não houve pacto de nenhuma das 

garantias previstas no artigo 37 supracitado. Anoto que, muito embora o 

requerente não tenha acostado aos autos a notificação extrajudicial, tal 

requisito é dispensável, quando evidenciada a mora do devedor. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO - 

REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 59, §1º, IX, DA LEI DE Nº 

8.245/1991 - RECURSO DESPROVIDO. 1.Em ações de despejo por falta de 

pagamento, a mora do devedor constitui-se pelo simples inadimplemento 

da obrigação na data convencionada, não se exigindo notificação 

extrajudicial para este fim. 2. A lei não exige que a caução seja prestada 

apenas em dinheiro, tendo apenas estabelecido o seu valor 

mínimo.”(TJ/MT, AI 43205/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 10/06/2016) Portanto, demonstrada de forma clara a 

relação existente entre as partes, assim como estando preenchidos os 

requisitos exigidos, impõe-se o deferimento da liminar postulada pela parte 

promovente, ficando o despejo condicionado à prestação de caução 

equivalente a três meses de aluguel, consoante estabelecido no art. 59, § 

1º, da Lei 8.245/91. Lado outro, necessário ressaltar que a ordem de 

despejo poderá ser evitada pelo inquilino durante o prazo para 

desocupação do imóvel, conforme regra do § 3º do supracitado artigo. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e, por conseguinte, determino o 

quanto segue: 1. INTIME-SE o autor para prestar caução na modalidade 

real, fidejussória ou mediante depósito judicial, no valor equivalente a três 

meses de aluguel; 2. Prestada a caução, EXPEÇA-SE o mandado de 

intimação da parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetive a desocupação do imóvel ou, no mesmo prazo, efetue depósito 

judicial do valor total devido, sob pena de despejo compulsório. 3. Não 

desocupado voluntariamente o imóvel, nem purgada a mora pela parte 

requerida, EXPEÇA-SE o competente mandado de despejo coercitivo do 

imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas e coisas, com a 

consequente imissão do autor na posse do mesmo, mediante termo. 4. 

Uma vez efetivado o despejo, removam-se os bens encontrados, se o 

interessado não os remover, cabendo à parte autora disponibilizar ao 

Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento da ordem. 5. 

Desde já, fica autorizado, se necessário, o emprego de força policial e o 

arrombamento, nos termos do art. 139, inciso VII, do Código de Processo 

Civil. No mais, 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, 

28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033275-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PAULO DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033275-21.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALTER PAULO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VALTER PAULO 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 11.09.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO 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 SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 116 de 638



esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSENCIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.09.2017, 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 
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dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do quarto dedo da 

mão direita. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dentre os outros dedos da mão terá a vítima direito a 10% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 75% sobre 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - 4º DEDO DA MÃO 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 R$ 

1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (11.09.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018980-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE ALMEIDA CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

JUARI JOSE REGIS JUNIOR OAB - MT10435/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (RÉU)

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018980-42.2018.8.11.0041. AUTOR: EVA 

DE ALMEIDA CINTRA RÉU: COOPERATIVA DE USUARIOS DE 

ASSISTENCIA MEDICA LTDA Vistos etc. A autora narra que há vários 

anos conta com o contrato coletivo por adesão de plano de saúde 

suplementar junto a Agemed, ora requerida, frisando que as faturas do 

referido plano sempre foram pagas religiosamente em dia. Relata que 

desde o final de 2015, quando sua situação de saúde se agravou 

definitivamente, foi submetida a internação em residência – home care, 

visto ser portadora da doença de Alzheimer. Explana que, foi 

surpreendida com a missiva enviada pela CONMIRB, em que relata ser 

notificada pela ré da rescisão unilateral do plano de saúde que a autora 

integra, conferindo o prazo de 10 (dez) dias úteis de manutenção do 

contrato, no entanto após muitas tratativas entre a CONMIRB e a AGEMED, 

estipulou-se o prazo final para o encerramento do contrato como sendo o 

dia 30 de junho de 2018. Argumenta que, a missiva deixou claro a 

possibilidade de migração da autora do plano de saúde coletivo por 

adesão para um plano individual, junto a mesma AGEMED, desde que 

requerido até o dia 30/06/2018, inclusive para que seja mantido os prazos 

de carência já cumpridos. Elucida que em razão disto imediatamente sua 

curadora providenciou a filiação da autora ao plano de saúde individual da 

AGEMED, contudo até o presente momento não houve nenhuma resposta 
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formal sobre a migração do plano. Requer, em sede de antecipação de 

tutela a determinação para que as requeridas promovam a manutenção do 

tratamento home care em favor da autora. Com a inicial juntou 

documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Tutela Provisória 

Antecipada de Caráter Antecedente, proposta por EVA DE ALMEIDA 

CINTRA – Representada por sua curadora MARLY SELMA DE ALMEIDA 

CINTRA RONDON em desfavor de COOPERATIVA DE USUÁRIOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (COOPERUSO-SAÚDE) e AGEMED SAÚDE 

S.A, devidamente qualificados nos autos. A tutela antecipada de caráter 

antecedente foi uma das inovações trazidas pelo novo Código de 

Processo Civil, onde o artigo 303 permite ao autor a descrição sucinta da 

lide e do direito que se quer resguardar, acrescidos da justificativa da 

existência do perigo da demora da prestação jurisdicional, vejamos o 

dispositivo: “Art. 303. 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, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo.” O interessante desse dispositivo é a forma 

simplória da petição inicial, o que para o Doutrinador Nelson Nery Júnior se 

justifica face à “proximidade da propositura da petição inicial”. Para o 

Doutrinador Theotonio Negrão “parecem tratar da própria prerrogativa 

outorgada ao autor no sentido de se limitar a requerer tutela antecipada 

num primeiro momento”, ou seja, o autor pode requerer do instrumento 

processual apenas a tutela antecipada, que não impugnada se 

estabilizará. No caso em tela, depara-se com a tutela provisória de 

urgência em sua modalidade antecipada, a exemplo do que tratava o 

antigo art. 273, do CPC, vez que a medida almejada possibilita à parte, 

desde já, a fruição de algo que muito provavelmente virá ser reconhecido 

na sentença. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia 

Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres; 

Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil – Artigo por 

Artigo. 1. ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 295). 

Como se sabe, os novos requisitos para obtenção da tutela antecipada 

foram trazidos pelo artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. In casu, a autora pugna pela manutenção dos serviços de home 

care, uma vez que solicitou a migração de seu plano, contudo até o 

presente momento não houve resposta por parte das requeridas. Com 

efeito, em análise sumária, verifica-se demonstrada a probabilidade do 

direito, uma vez que a autora colacionou aos autos a adesão ao contrato 

originário, Termo de Adesão- home care (ID 13929907), demonstrando 

assim a relação contratual existente, bem como a missiva da CONMIRB (ID 

13929365), onde se denota que informa que a migração do plano coletivo 

para o plano particular teria o prazo final na data de 30 de junho de 2018. 

Ademais, o demandante trouxe também aos autos Proposta de Filiação (ID 

13929339) além das tratativas realizadas via e-mail, corroborando com a 

alegação de ter feito o pedido formal à migração do plano contrato. Além 

disso, juntou a exordial Declaração de Pagamento efetuado (ID 13929898) 

sendo possível se denotar a adimplência da reclamante com o plano de 

saúde. Restando demonstrada a probabilidade do direito no sentido do 

pedido de migração do plano, bem como da ausência de resposta da 

operadora. O perigo de dano por sua vez, em tese se torna visível uma 

vez a autora é pessoa idosa, além de seu quadro de saúde é 

extremamente delicado, visto ser portadora da doença de Alzheimer, a 

cessação dos serviços poderá acarretar excessivo gravame a sua 

saúde. Eis o entendimento do TJ-MT em casos análogos: AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A 

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – OBRIGATORIEDADE DE 

FORNECIMENTO DO “HOMECARE” – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO 

INDICADO PELO MÉDICO – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO – 

AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO 

ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. O Plano de Saúde deve fornecer o 

tratamento indicado pelo médico do paciente, inclusive em relação ao 

“home care” que é uma continuidade do tratamento prescrito. Estando 

devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos 

nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a 

manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. 

(Ag 126570/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, 

Publicado no DJE 12/03/2018). EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – 

FERIMENTO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL – TRATAMENTO HOME CARE – LIMITAÇÃO DE 

COBERTURA REGIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CLÁUSULA RESTRITIVA DE 

DIREITOS – CARÁTER ABUSIVO – INDICAÇÃO MÉDICA – MEIO MAIS 

ADEQUADO – DECISÃO RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.1 - As 

cláusulas e condições gerais do plano de saúde devem ser redigidas em 

consonância com o estabelecido na lei consumerista, devendo, ainda, 

serem respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratual, 

dando-se pleno conhecimento ao consumidor acerca do conteúdo do 

instrumento, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes.2 - Na hipótese, 

não é aceitável a negativa da Agravante de disponibilizar o atendimento 

médico domiciliar requerido pelo Agravado, tendo em vista que, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, independentemente de previsão no 

Contrato celebrado entre as partes, diante da prescrição médica de que o 

tratamento “Home Care” é indicado para a recuperação da saúde do 

Agravado, é de rigor a manutenção da decisão que antecipou a tutela 

jurisdicional. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018). 

Preenchidos os requisitos legais, e pelas razões fundamentadas, DEFIRO 

A TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, com fundamento 

no artigo 303 do CPC, para que seja determinado às requeridas que 

promovam a MANUTENÇÃO do tratamento home care em favor da parte 

autora, sob pena de aplicação de multa. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 25/09/2018 às 11h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

DETERMINO a intimação da parte autora para o cumprimento do disposto 

no inciso I, parágrafo primeiro do artigo 303, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo. Providencie a secretaria o correto 

cadastramento das partes. Diante da urgência da medida, determino o seu 

cumprimento em plantão judiciário pelo senhor Oficial de Justiça 

Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029528-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VERISSIMO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029528-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANA 
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CARLA VERISSIMO NERES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no 

prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 29 de junho 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: 1015389-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MARTINS DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015389-09.2017.8.11.0041 AUTOR: ALTAIR 

MARTINS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 29 de junho 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: 1012586-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012586-19.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VICTOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 11:30, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003395-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDIO DO NASCIMENTO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003395-47.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO EDIO DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANTONIO EDIO DO NASCIMENTO, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

29.10.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 
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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. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

AUSENCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse de agir necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 

5º, §5º DA LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não 

apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber a íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, 

que agindo de tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 

6.194/74. No entanto, de uma simples leitura do mencionado dispositivo, 

extrai-se que, em momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do 

IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. CARENCIA DE AÇÃO - AUSENCIA DE 

BOLETIM DE OCORRENCIA - NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS. A matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. Resta sedimento pela 

jurisprudência pátria que o Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível para a propositura da ação de cobrança de seguro 

obrigatório, bastando que exista(m) outra(s) prova(s) que corrobore(m) a 

data do acidente de transito ensejador da demanda, vejamos: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

PROCEDÊNCIA –– IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML – AFASTADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO – (...) – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Em caso de cobrança de 

seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos 

nos autos que comprovam que houve o acidente de trânsito e atesta que a 

invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo 

do IML são dispensáveis, mesmo que o CNSP os exija para a regulação do 

sinistro”. (...). (Ap, 113901/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no 

DJE 27/10/2014). Negritei. “E M E N T A- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - DESNECESSÁRIO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 

Não há necessidade do boletim de ocorrência ante a presença de outros 

documentos hábeis a comprovar o acidente de trânsito e o dano 

decorrente”.  (TJ-MS -  APL:  00553288220128120001 MS 

0055328-82.2012.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 11/03/2014, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 07/04/2014). Negritei. “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO COMPROVADO PELO ATESTADO DE ÓBITO E 

DECLARAÇÃO FEITA À POLICÍA CIVIL – (...). - O boletim de ocorrência não 

é o único meio de prova na ação de cobrança do seguro DPVAT, podendo 

a parte comprovar o nexo de causalidade por meio de outros documentos, 

tais como no caso, em que apresentaram os autores o atestado de óbito 

de seu genitor, acompanhado de informação prestada à Polícia Civil sobre 

o acidente. – (...)”. (TJ-MG - AC: 10024081191082001 MG , Relator: 

Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 13/03/2014, 

Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2014). 

Negritei. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 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. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.10.2017, 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 
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ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do ombro esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar 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 a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% 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 Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29.10.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008930-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008930-54.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANGELICA MOREIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 02/10/2018 às 10h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 
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mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003393-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO AUGUSTO UMLAUF (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003393-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NILDO AUGUSTO UMLAUF RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NILDO AUGUSTO UMLAUF move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 26.06.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

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 SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSENCIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 
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participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.06.2016, 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 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro inferior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 
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que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média e leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% 

sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -Membro 

Inferior Esquerdo: *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 R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (26.06.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003224-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA CRISTINA DIAS RAMALHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003224-90.2018.8.11.0041. AUTOR: ILMA 

CRISTINA DIAS RAMALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ILMA CRISTINA DIAS RAMALHO 

move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 22.09.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DA 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA DA INICIAL - DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR 

– DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA 

NOVA DECISÃO DO STF. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. 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, senão vejamos: “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 
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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, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.09.2017, 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, 
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prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro superior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (22.09.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013732-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLTON GEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013732-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WELLTON GEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 12:00, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008953-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008953-97.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

VIANA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 02/10/2018 às 11h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031196-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ PAES DE BARROS GOUVEIA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1031196-69.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAO LUIZ PAES DE BARROS GOUVEIA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO 

LUIZ PAES DE BARRO GOUVEIA move em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., alegando, em suma, 

que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 09.04.2016, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da diferença do Seguro DPVAT e 

reembolso das despesas médicas, mais honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram os documentos ID. 10179429 à 10179642. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 11459121, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Retificação Da Autuação; II- 
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Da Inépcia Da Inicial – Ausência De Pedido Especifico Quanto Ao Valor De 

Eventual Indenização – Extinção Do Processo Sem Resolução Do Mérito; III 

– Inépcia Da Inicial – Ausência De Documentos Indispensáveis À 

Propositura Da Ação; IV – Satisfação Da Indenização Em Esfera 

Administrativa – Carência De Ação – Falta De Interesse De Agir; V – 

Comprovante De Residência Não Apresentado Pela Parte Autora – 

Requisito Para Fixação Do Foro – Ausência De Pressuposto De 

Constituição E De Desenvolvimento Valido E Regular Do Processo; VI - 

Ausência De Documentos Essenciais À Regulação. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 11484985, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. A parte autora impugnou a Contestação ID. 11885301. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

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. INÉPCIA DA 

INICIAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO QUANTO AO VALOR DE 

EVENTUAL INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. A promovida alega que o autor não esclareceu com precisão 

o valor da eventual indenização que almeja receber, sendo o pedido 

incerto e confuso, devendo a petição inicial ser indeferida com fulcro nos 

artigos 295, I e 267 I do CPC de 1973. De acordo com o art. 330 § 1º do 

NCPC, 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 e IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si”. Insta observar, ainda, a respeito, que “a petição 

inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal 

gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação 

jurisdicional” (STJ-3ª Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari Pargendler, j. 

15.10.01, não conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, como visto, 

não é o caso dos autos. Verifica-se que a parte requerente pleiteou a 

condenação da requerida ao pagamento da diferença do Seguro DPVAT, 

sendo impossível precisar qual valor real, senão após a realização da 

perícia médica judicial. Portanto, REJEITO a preliminar de indeferimento da 

inicial por ausência de pedido específico quanto ao valor de eventual 

indenização. DA INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. A 

Seguradora alega que a petição inicial encontra-se incompleta, pois 

encontram-se ausentes os documentos indispensáveis para provar suas 

alegações. Ao final, requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, 

pois o autor não teria juntado aos autos os documentos indispensáveis à 

propositura da demanda. A preliminar suscitada confunde-se com o 

mérito, e com o tal será apreciada. SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

ESFERA ADMINISTRATIVA - CARENCIA DA AÇÃO – 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 

houve o efetivo pagamento da cota parte devida a requerente. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

NÃO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA – REQUISITO PARA FIXAÇÃO 

DO FORO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 283[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que 

inobstante não tenha o autor juntado aos autos documentos à atestar o 

sinistro e o dano dele decorrente, a parte demandada trouxe (ID. 

10179429 à 10179642). 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 
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disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente e reembolso 

das despesas médicas. 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 09.04.2016, 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 

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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11484985, 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): Quadril 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 QUADRIL ESQUERDO 75% Intenso [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 
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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. E, 

havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

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, intenso a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% 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: -QUADRIL 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 Considerando que o valor integral devido 

equivale à R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), mas que foi realizado pagamento pela via administrativa 

em valor maior, não há qualquer saldo à ser recebido pela parte autora. 

DO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. 

Alega a parte autora que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 

11.09.2015, resultando, em decorrência disso, invalidez permanente e 

gastos médicos/hospitalares. A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, 

inciso III, §2º, os casos de reembolso médico em decorrência de acidente 

automobilístico. Confira-se: “Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: III - até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. § 2º - 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Nesse contexto, estabelece a 

jurisprudência pátria que: “Estão abrangidos na rubrica das despesas 

médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais 

atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do 

acidente envolvendo veículo automotor [...]” (TRJE/RS – 2ª TRec. – 

Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: Afif Jorge Simões Neto – julgado 

em 14/07/2010). No entanto, atrai o ônus da prova quem alega, e no caso 

em tela, o demandante não juntou qualquer documento que comprove as 

despesas médicas por ele alegado, não cumprindo o ônus que lhe 

incumbia consoante dispõe o inciso I do art. 373 do CPC. Desta forma, 

ilegítima se torna a indenização pleiteada pelo autor, não lhe sendo devida 

a restituição das despesas médicas e hospitalares. Diante do exposto, 

tendo a parte autora recebido o valor integral da indenização 

administrativamente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma 

prevista no artigo 85, §8.°, do CPC, entretanto SUSPENDO a exigibilidade, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 12, da Lei n. 1.060/50[2]), uma vez que 

lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do preenchimento 

dos requisitos legais. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito [1] Art. 283. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. [2] “Art. 12. A parte 

beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a 

pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou 

da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido 

não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita”. “(...) I - 

Da sentença deve constar a condenação, ainda que o vencido seja 

beneficiário da justiça gratuita, devendo na oportunidade ser declarada a 

suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 

12 da Lei 1060/50”. (TJ/MT, Protocolo: 44081/2003, Tipo: Cível, Classe: 23 - 

REC. APEL .EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - 44081/2003, Câmara: 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, 

julgamento unânime em 10.08.2004)

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038736-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOROTEIA SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038736-71.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

DOROTEIA SOARES DE AMORIM REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc. A parte autora comparece requerendo a desistência da 

presente ação, informando que a não tem mais interesse na demanda, 

requerendo ,assim, homologação sem mérito da desistência do feito. De 

acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a 

relação processual por meio da citação, incabível a condenação em 

honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com as formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009009-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN MIRANDA DE MORAES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009009-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JHONATAN MIRANDA DE MORAES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 02/10/2018 às 11h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014116-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014116-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 
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audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 08:15, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015311-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SILVA SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015311-78.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUIZ HENRIQUE SILVA SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 08:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009030-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONIO MATIAS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009030-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

PETRONIO MATIAS DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 02/10/2018 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1033015-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO SERGIO DE SOUSA CORDEIRO OAB - MT18531/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033015-41.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADAUSON JOSE DA SILVA Vistos etc. Intime-se o autor a 

fim de que colacione aos autos os documentos requeridos pelo 

representante do Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conceda-se nova vista ao MP. CUIABÁ, 03 de julho de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008271-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008271-45.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROBERTO ANTUNES BARROS RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 01/10/2018 às 

11:00, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011724-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011724-82.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 
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COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOVANE DUARTE 

BATISTA JUNIOR move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 07.12.2016, 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 ID. 6094446 

à 6094473. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

9715340, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento 

Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III - Da 

Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Prévio – Ausência 

de Interesse de Agir; IV Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital ID. 9593810, indicando o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 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 SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA 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, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 
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mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.12.2016, 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 

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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 9593810, 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 
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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 Ombro Esquerdo 75% Intensa [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar 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 a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

75% sobre 25% 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 

DIREITO: *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 PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância 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 (07.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017587-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017587-82.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON CONCEICAO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 09:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015036-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOUGLAS DE PAULA EUPHASIO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015036-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WILLIAM DOUGLAS DE PAULA EUPHASIO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 08:30, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013855-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR DOS REIS MACIEL (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013855-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUIS CESAR DOS REIS MACIEL REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 08:00, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 
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335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023659-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CASO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023659-56.2016.8.11.0041 

AUTOR: ADRIANO CASO BARBOSA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANO CASO 

BARBOSA move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima 

de acidente de trânsito ocorrido no dia 09.09.2015, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

5613800, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência 

Autoral; IV- Inépcia Da Inicial – Ausência Dos Documentos Indispensáveis 

A Propositura Da Ação; V – Ausência De Documentos Essenciais À 

Regulação; VI - Comprovante De Residência Não Apresentado Pela 

Autora. Requisito Para Fixação De Foro. Ausência De Pressuposto De 

Constituição E De Desenvolvimento Válido E Regular Do Processo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 6690766, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 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. 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, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. DA INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. A 

Seguradora alega que a petição inicial encontra-se incompleta, pois 

encontram-se ausentes os documentos indispensáveis para provar suas 

alegações. Ao final, requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, 

pois o autor não teria juntado aos autos os documentos indispensáveis à 

propositura da demanda. A preliminar suscitada confunde-se com o 

mérito, e com o tal será apreciada. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS A REGULAÇÃO Assevera a parte demandada que “[...] 

EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE 

CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO 

CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA 

A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Não há qualquer 

disposição legal que exija que a parte autora instrua a inicial com cópias 

de seus documentos pessoais tais como, por exemplo, sua carteira de 

identidade e de comprovante de endereço eletrônico. Os artigos 282, 283 
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e 295 do CPC/73 e artigos 320 e seguintes do NCPC, então vigente, que 

trazem os requisitos da inicial e hipóteses do seu indeferimento, não 

fazem qualquer previsão neste sentido, do que se conclui que se trata de 

exigência exacerbada, de formalidade incompatível com o princípio da 

instrumentalidade do processo e, portanto, incapaz de motivar o 

indeferimento da inicial. Assim, REJEITAR a preliminar é medida que se 

impõe. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

AUTORA – REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 6822199 à 682221. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 09.09.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 6690766, 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): Seguimento Coluna 

Cervical (...) 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 Seguimento Coluna Cervical 75% intensa [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo lesões 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, terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 75% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - ESTRUTURA CERVICAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *75% sobre R$ 13.500,00 = R$ 10.125,00 Total: R$ 10.125,00 

DO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. 

Alega a parte autora que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 

09.09.2015, resultando, em decorrência disso, invalidez permanente e 

gastos médicos/hospitalares no valor de R$ 3.350,00 (três mil trezentos e 

cinquenta reais). A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §2º, 

os casos de reembolso médico em decorrência de acidente 

automobilístico. Confira-se: “Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: III - até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. § 2º - 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Nesse contexto, estabelece a 

jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na rubrica das despesas 

médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais 

atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do 

acidente envolvendo veículo automotor [...]” (TRJE/RS – 2ª TRec. – 

Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge Simões Neto – julgado 

em 14/07/2010). Mas não é só. Segundo preceitua o §1º do art. 1º do 

Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba 

estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “para reembolso de 

eventuais despesas suplementares, tais como fisioterapia, medicamentos, 

equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas 

terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente”. Conforme 

consignado, mostra-se possível o ressarcimento pelas despesas médicas 

decorrentes de acidente automobilístico, desde que demonstrado o 

pagamento efetuado pelo autor. Dos autos, verifica-se que restou 

demonstrado o nexo de causalidade ante a prova do acidente 

automobilístico (boletim de ocorrência e certidão de atendimento médico) e 

os recibos, destinados à recuperação da autora quanto ao acidente 

sofrido. Desta feita, as provas existentes nos autos são suficientes para 

demonstrar que os gastos apresentados às se referem ao acidente 

sofrido pela recorrida, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - 

DEMONSTRAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA 

SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao 

pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 

6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações 

em sede recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: 

Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: 

TJMT – 2ª CCível – RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade 

Addario – j. em 19/10/2011. Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e 

consoante se infere dos documentos juntados aos autos pelo autor, o 

mesmo cumpriu o ônus que lhe incumbia consoante dispõe o inciso I do 

art. 333 do CPC. Por outro lado, a seguradora ré não comprovou a 

falsidade dos documentos anexados à inicial nem, tampouco, que as 

informações neles contidas sejam inverídicas, não demonstrando qualquer 

fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, em 

consonância com o inciso II do mesmo artigo, utilizando-se de diversas 

alegações infundadas. Como a parte autora apresentou todos os 

documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a 

indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o reembolso das 

despesas devidamente comprovadas, até o limite legal previsto no inciso 
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III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(09.09.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte requerida a reembolsar a parte autora na importância de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de indenização das 

despesas de assistência médicas e suplementares, estipulado no art. 3º, 

inciso III, da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.º 11.482/07, valor este 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

e correção monetária a partir da data do desembolso. Considerando que a 

medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito [1] Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027387-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. F. C. T. (RÉU)

F. T. D. I. L. -. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027387-71.2017.8.11.0041 AUTOR: MELYSSA 

KOSEKI DE CAPUA RÉU: ANA CARLA FERREIRA CARDOSO TAMISARI, 

FOCUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Vistos etc. A parte 

autora comparece requerendo a desistência da presente ação, 

informando que a não tem mais interesse na demanda, requerendo ,assim, 

homologação sem mérito da desistência do feito. De acordo com o artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando 

os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da 

citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011938-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MOREIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011938-73.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANA MOREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada 

sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009064-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR DA COSTA MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009064-81.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDIOMAR DA COSTA MEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 02/10/2018 às 12h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031446-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

EVANYR PINHEIRO DE OLIVEIRA OAB - 654.479.641-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031446-05.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DAYANE PINHEIRO DA SILVA REPRESENTANTE: EVANYR 

PINHEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que D.P.D.S (menor), representada por 

sua genitora EVANYR PINHEIRO DE OLIVEIRA, move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 20.06.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 
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enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA 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. 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, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.06.2017, 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 
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dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do tornozelo direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo 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 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% 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 DIREITO: 

*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 Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (20.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009101-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HERMENEGILDO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009101-11.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

HERMENEGILDO DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 02/10/2018 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029206-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANILTON MENDES DUARTE (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029206-43.2017.8.11.0041. AUTOR: 

HANILTON MENDES DUARTE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que HANILTON MENDES 

DUARTE, move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A., alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 30.07.2017, 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. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 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 

AUSENCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA AUSENCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA – REGULAÇÃO 

PENDENTE Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse de agir necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. DA AUSENCIA DE 

RESPOSTA ADMINISTRATIVA – REGULAÇÃO PENDENTE Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse de agir 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 
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publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto 

à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.07.2017, 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, 
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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 a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do tornozelo 

esquerdo, 50% do quadril esquerdo e 50% ombro esquerdo. Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

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, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 50% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Havendo Perda completa da 

mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 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, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar 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 a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 25% 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. -QUADRIL ESQUERDO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50. - OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 5.906,25 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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (30.07.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009463-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SILVANA APARECIDA LOPES DA CRUZ REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 02/10/2018 às 08h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009501-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE LISBOA DO PRADO MORAIS DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009501-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 
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MICHELLE LISBOA DO PRADO MORAIS DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 02/10/2018 às 09h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034268-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034268-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dê ciência às 

partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça. 

Considerando que a sentença extintiva foi mantida em sede recursal, 

remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 03 de junho de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010632-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM BRUNO DE CAMPOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010632-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WILLIAM BRUNO DE CAMPOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 02/10/2018 às 10h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006711-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON RODRIGUES DA SILVA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006711-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIVELTON RODRIGUES DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de Ação De Cobrança Do 

Seguro Obrigatório Dpvat que ELIVELTO RODRIGUES DA SILVA move em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, 

em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07.11.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ID: 9031808), arguindo preliminarmente: I – Satisfação Da 

Indenização Em Esfera Administrativa - Carência De Ação - Falta De 

Interesse De Agir. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. Nomeado perito judicial para realização da 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao Id: 9150326. 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. SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA 

ADMINISTRATIVA - CARÊNCIA DE AÇÃO - 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 houve o efetivo 

pagamento da cota parte devida a requerente. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber, se houver, saldo remanescente do seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a 

matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. 

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 o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento, 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. 333 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 
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decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.11.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital 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 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 MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIO [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é 
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R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *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 Considerando que o valor 

integral devido equivale à R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), e que foi realizado pagamento pela via administrativa no valor 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), há um saldo remanescente no valor de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 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 à 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$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(07.11.2015) 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 arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), 

na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015450-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JUREMA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015450-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIA JUREMA RIBEIRO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 09:00, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010843-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARTINS JOAQUIM (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010843-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDIO MARTINS JOAQUIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De Cobrança Do 

Seguro Obrigatório Dpvat que CLAUDIO MARTINS JOAQUIM move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21.07.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ID 8804480), arguindo preliminarmente: I – da inclusão da 

seguradora líder no polo passivo; II – Da Ausência De Comprovação De 

Entrega Da Documentação; III – Da Ausência De Requerimento 

Administrativo – Falta De Interesse De Agir; IV – Ausência Do Laudo IML. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no 

segurado, (Id: 9225643). É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA NO POLO PASSIVO 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 que no polo passivo da lide conste somente a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte autora colacionou 

aos autos petição com protocolo de recebimento de processo 

administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que devem instruir 

o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação do 

requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor para 

que compareça à Seguradora, apresentando a documentação devida. No 

entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 
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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. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO – 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 não 

lhe foi ofertada a oportunidade de efetuar o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “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. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (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 suscitada. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA 

LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de 

tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, 

de uma simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em 

momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado às fls. 15. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. 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. Resta sedimento pela jurisprudência pátria que o Boletim 

de Ocorrência não é documento imprescindível para a propositura da ação 

de cobrança de seguro obrigatório, bastando que exista(m) outra(s) 

prova(s) que corrobore(m) a data do acidente de transito ensejador da 

demanda, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROCEDÊNCIA –– IMPRESCIBILIDADE DO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO IML – AFASTADA – 

DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O JULGAMENTO – (...) – 

SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(...). Em caso de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de 

outras provas e documentos nos autos que comprovam que houve o 

acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse sinistro, o 

Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis, mesmo 

que o CNSP os exija para a regulação do sinistro”. (...). (Ap, 113901/2014, 

DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014). Negritei. “E M E N T A- 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT)- BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DESNECESSÁRIO - NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. Não há necessidade do boletim de 

ocorrência ante a presença de outros documentos hábeis a comprovar o 

acidente de trânsito e o dano decorrente”. (TJ-MS - APL: 

00553288220128120001 MS 0055328-82.2012.8.12.0001, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 11/03/2014, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2014). Negritei. “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COMPROVADO PELO ATESTADO DE ÓBITO 

E DECLARAÇÃO FEITA À POLICÍA CIVIL – (...). - O boletim de ocorrência 

não é o único meio de prova na ação de cobrança do seguro DPVAT, 

podendo a parte comprovar o nexo de causalidade por meio de outros 

documentos, tais como no caso, em que apresentaram os autores o 

atestado de óbito de seu genitor, acompanhado de informação prestada à 

Polícia Civil sobre o acidente. – (...)”. (TJ-MG - AC: 10024081191082001 

MG , Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 

13/03/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

25/03/2014). Negritei. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 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 
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análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 21.07.2016, 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 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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital 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 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 50% MÉDIO [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

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, média 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

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 DO REEMBOLSO DAS DESPESAS 

MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. Alega a parte autora que foi vítima 

de acidente automobilístico ocorrido em 21.07.2016, resultando, em 

decorrência disso, invalidez permanente e gastos médicos/hospitalares no 

valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). A Lei nº 6.194/74 

dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §2º, os casos de reembolso médico em 

decorrência de acidente automobilístico. Confira-se: “Art. 3º - Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: III - até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no 
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caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. § 2º - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até 

R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Nesse 

contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na 

rubrica das despesas médicas e suplementares os remédios, consultas 

médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à 

recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor [...]” 

(TRJE/RS – 2ª TRec. – Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge 

Simões Neto – julgado em 14/07/2010). Mas não é só. Segundo preceitua o 

§1º do art. 1º do Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá 

se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 

“para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como 

fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e 

outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico 

assistente”. Conforme consignado, mostra-se possível o ressarcimento 

pelas despesas médicas decorrentes de acidente automobilístico, desde 

que demonstrado o pagamento efetuado pelo autor. Dos autos, verifica-se 

que restou demonstrado o nexo de causalidade ante a prova do acidente 

automobilístico (boletim de ocorrência e certidão de atendimento médico) e 

os recibos, destinados à recuperação da autora quanto ao acidente 

sofrido. Desta feita, as provas existentes nos autos são suficientes para 

demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido 

pela recorrida, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - 

DEMONSTRAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA 

SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao 

pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 

6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações 

em sede recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: 

Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: 

TJMT – 2ª CCível – RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade 

Addario – j. em 19/10/2011. Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e 

consoante se infere dos documentos juntados aos autos pelo autor, o 

mesmo cumpriu o ônus que lhe incumbia consoante dispõe o inciso I do 

art. 373 do CPC. Por outro lado, a seguradora ré não comprovou a 

falsidade dos documentos anexados à inicial nem, tampouco, que as 

informações neles contidas sejam inverídicas, não demonstrando qualquer 

fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, em 

consonância com o inciso II do mesmo artigo, utilizando-se de diversas 

alegações infundadas. Como a parte autora apresentou todos os 

documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a 

indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o reembolso das 

despesas devidamente comprovadas, até o limite legal previsto no inciso 

III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74. 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 R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (21.07.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte requerida a reembolsar a parte autora na 

importância de R$ 1.352,48 (mil trezentos e cinquenta e dois reais e 

quarenta e oito centavos), a título de indenização das despesas de 

assistência médicas e suplementares, estipulado no art. 3º, inciso III, da 

Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.º 11.482/07, valor este acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária a partir da data do desembolso. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista 

no artigo 85, § 2°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023237-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLE JOSE DA SILVA SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023237-81.2016.8.11.0041 

AUTOR: WESLE JOSE DA SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WESLE JOSE DA 

SILVA SOUZA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 02.10.2016, 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 Num. 4488992 à 

4489034. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação Num. 

5874799, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada 

a pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital Num. 6772037, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. A parte autora impugnou a Contestação Num. 7279847. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA 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 
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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. 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, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Atendimento Médico e 

Boletim de Ocorrência Num. 4489022 à 4489034, 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 transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 02.10.2016, 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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 6772037, 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 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 Tornozelo Direito 50% Média [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar 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 a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 25% 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 DIREITO: *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 Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (02.10.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014006-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERREIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014006-93.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCAS FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCAS FERREIRA DA SILVA, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 16.10.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 
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Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos Num. 6801047 à 6801103. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação Num. 10214958, além de documentos, arguindo 

preliminarmente I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da ausência de Requerimento Administrativo Prévio; III- Princípio da 

Causalidade e Sucumbência Autoral; IV- Da Inépcia Da Inicial – Ausência 

De Documentos Indispensáveis À Propositura Da Ação. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada 

a pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital Num. 10067395, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA 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 AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO . 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora, interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que não lhe foi ofertada a 

oportunidade de efetuar o pagamento pela via administrativa. Com relação 

à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“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. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - NÃO HÁ 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (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 suscitada. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

DA INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. O promovido aduz que inexiste causa de pedir, 

vez que a petição inicial é inepta porque não traz os elementos 

necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. A petição inicial contém as características necessárias a 

amparar a tutela jurisdicional pleiteada pelo autor, quais sejam, clareza e 

logicidade, estando em consonância com o disposto no art. 319 e incisos 

do CPC, não se me afigurando, in casu, qualquer das hipóteses elencadas 

no parágrafo primeiro do art. 330, acima transcrito. Insta observar, ainda, 

a respeito, que “a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, 

quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, 

ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3ª Turma, Resp 193.100-Rs, rel. 

Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 

345), o que, como visto, não é o caso dos autos. Em linhas gerais, a 

possibilidade jurídica do pedido, enquanto condição da ação é apurada 

sob o aspecto de haver previsão no ordenamento jurídico pátrio, 

levando-se em conta a pretensão formulada na inicial e a causa de pedir. 

No caso em tela existe coesão entre a pretensão e causa petendi, 

portanto REJEITO a preliminar de inépcia da inicial. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente Num. 6801047 à 6801103. 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 
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perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.10.2016, 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 

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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10067395, 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): Estrutura Crânio 

Facial (...) 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 Estrutura Crânio Facial 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 
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invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Lesões 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 terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00. Total: R$ 6.750,00. No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (16.10.2016) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, 

do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014157-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE BORGES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT0014645A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014157-25.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ZENAIDE BORGES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 09:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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EDEZIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015667-10.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDEZIO RIBEIRO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDEZIO RIBEIRO DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21.03.2014, 

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 ID. 7275616 à 7275722. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 9912477, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência 

Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10109950, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação ID. 10406100. É o relatório. Decido. De início, registra-se que 

a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 

12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. 

Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem 

cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação 

dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da 

regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para aplicação de 

tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 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 INÉPCIA 
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DA INICIAL – 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, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 7275616 à 7275722. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.03.2014, 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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10109950, 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): Segmento Coluna 

Lombar. Quadril 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 SEGMENTO COLUNA LOMBAR 50% MÉDIA. QUADRIL 

ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do 

autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o 

sacral 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 a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. E, havendo Perda completa da 

mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 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 a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 25% 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: -COLUNA LOMBAR: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% 

sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50. -QUADRIL ESQUERDO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50. Total: R$ 

3.375,00. No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21.03.2014) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 
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da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011977-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR BRUNO PINTO FRANCISCO (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011977-70.2017.8.11.0041 

AUTOR: OSCAR BRUNO PINTO FRANCISCO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que OSCAR BRUNO 

PINTO FRANCISCO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 19.01.2017, 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 ID. 6124361 

à 6672470. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

9716631, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento 

Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III - Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; IV- Princípio da 

Causalidade e Sucumbência Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

9633250, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA 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 SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. 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, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 157 de 638



processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 7286837 à 7286840. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.01.2017, 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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 9633250, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 
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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): Punho 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 Punho Direito 75% Intensa [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 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 a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% 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: -Punho Direito: *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 PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.01.2017) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, 

do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008633-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008633-47.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MILTON DE OLIVEIRA SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 02/10/2018 às 09h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022327-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MAGALHAES DE ARAUJO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022327-54.2016.8.11.0041 

AUTOR: TATIANE MAGALHAES DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que TATIANE 

MAGALHÃES DE ARAJO, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 17.05.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 6092155, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da 

Demanda para a Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A 

Na Demanda; II- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo 

Anterior – Da Falta De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da 

Nova Decisão Do STF; III – Da Ausência De Documentos Indispensáveis 

Ao Processamento Da Demanda - Cerceamento De Defesa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 5846204, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 
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aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A NA 

DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO 

PROCESSAMENTO DA DEMANDA – DO CERCEAMENTO DE DEFESA. A 

Seguradora alega que a petição inicial encontra-se incompleta, pois não 

constam os dados do veículo do autor, impossibilitando a análise dos fatos 

e pedidos. Aduz ainda, que sem os dados do veículo, não há como 

verificar se o requerente pagou ou não o seguro DPVAT de seu veículo, e 

consequentemente, se teria direito ao recebimento do prêmio garantido 

aos casos de invalidez, morte ou reembolso de despesas. Ao final, requer 

a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois o autor não teria juntado 

aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 

Analisando o que consta nos autos, observa-se que o autor fez juntar aos 

autos uma cópia do Boletim de Ocorrência que comprova a ocorrência do 

acidente automobilístico e de Boletim de Atendimento (fls.23/28). Por 

documentos indispensáveis, devem ser entendidos aqueles exigidos por 

lei, bem como os fundamentais, ou seja, os que constituem fundamento da 

causa de pedir. Nos termos do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, para que a 

vítima faça jus ao recebimento de indenização por invalidez referente ao 

seguro obrigatório, basta a comprovação da prova do acidente e do dano 

decorrente. Na hipótese, tenho que o autor acostou aos autos a prova da 

ocorrência do sinistro, bem como da relação deste com a invalidez sofrida 

(laudo pericial fls. 100/107). Ante o exposto, REJEITO a preliminar de 

Ausência de documentos indispensáveis ao processamento da demanda. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 17.05.2016, 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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 5846204, 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 25% Leve [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé 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, leve a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50% 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 Direito: *50% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = 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 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(17.05.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 
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parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006888-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006888-32.2018.8.11.0041. AUTOR: 

REGIANE ALVES DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 12:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006502-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS LIMA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006502-02.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAFAEL CARLOS LIMA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 09:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017413-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MENESCAL NOGUEIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017413-73.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LETICIA MENESCAL NOGUEIRA ALVES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 08:30, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013249-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISIMAIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

L. E. M. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013249-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUCAS EDUARDO MARQUES DE AGUIAR, DEISIMAIRA DE AGUIAR 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 24/10/2018 às 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016946-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO OLIVEIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016946-94.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SEBASTIAO OLIVEIRA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 11:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014616-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISO APARECIDO DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014616-61.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALUISO APARECIDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ALUISO 

APARECIDO DE OLIVEIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 13.11.2016, 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 ID. 6864621 

à 6864642. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

9642973, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Ausência De Documentos 

Essenciais À Regulação Do Sinistro – Documentos Ilegíveis; III - 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 10059544, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA 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 AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO 

SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada que 

“[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE 

CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO 

CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA 

A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que a cópia da carteira de trabalho do demandante 

apresentada, encontra-se perfeitamente legível. Assim sendo, REJEITO a 

preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 
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será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.11.2016, 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 

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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10059544, 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 
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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 75% Intensa [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar 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 a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

75% sobre 25% 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 

DIREITO: *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 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 (13.11.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006026-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006026-61.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 24/10/2018 às 10:00, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016822-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016822-14.2018.8.11.0041. AUTOR: EDNA 

PEREIRA BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 24/10/2018 às 09:30, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015767-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA GOMIDE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015767-62.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANA CELIA GOMIDE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANA CELIA GOMIDE, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 03.02.2017, 

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 ID. 7286866 à 728870 Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 10044783, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da Demanda para a 

Seguradora Líder; II- Da Ausência de Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 9632832, 
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indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação ID. 10406446. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 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. 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, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 7286866 à 7286870 In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.02.2017, 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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 9632832, 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 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 Ombro Direito 50% Média [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 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 a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50%% sobre 25% 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 DIREITO: *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 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(03.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014897-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE SILVA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 167 de 638



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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014897-17.2017.8.11.0041 

AUTOR: JAKELINE SILVA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JAKELINE SILVA DA COSTA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 03.03.2017, 

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 ID. 7128096 à 7128336. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 9542652, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II – Do Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais; III - Pedido Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse 

De Agir; IV – Principio Da Causalidade E A Sucumbência Autoral. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10088590, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 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 SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. 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, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 
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qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 7128096 à 7128336. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.03.2017, 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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10088590, 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 

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 
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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 Esquerdo 50% Média [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (03.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016033-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OENER RODRIGUES CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016033-15.2018.8.11.0041. AUTOR: OENER 

RODRIGUES CABRAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 24/10/2018 às 11:45, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016919-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016919-48.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE MIGUEL MONTEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSÉ MIGUEL 

MONTEIRO move em desfavor de PORTO SEGURADORA LIDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima 

de acidente de trânsito ocorrido no dia 30.10.2015, 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 

ID. 7771870à 7920334. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação ID. 9593703, rebatendo os pedidos da inicial e requerendo a 

total improcedência da ação. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

10445784, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Não havendo arguição de 

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 
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do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 7771870à 7920334. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.10.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10445784, 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): Punho 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 
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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 Punho Direito 50% Médio [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 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 a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% 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: -Punho Direito: *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 

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 R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (30.10.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016482-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALEXANDRE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016482-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: DIVINO ALEXANDRE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DIVINO ALEXANDRE 

DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 22.07.2016, 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 ID. 7350007 à 7350061. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10108894, 

além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo 

Passivo para a Seguradora Líder; II- Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência 

Autoral; IV- Do Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguros Cia 

De Seguros Gerais. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10447033, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 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 INÉPCIA 

DA INICIAL – 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, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 172 de 638



esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 7350007 à 7350061. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.07.2016, 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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10447033, 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. 

(...) 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 Inferior Direito 50% MÉDIA. [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

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, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

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 R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (22.07.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016003-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016003-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GERSON VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 2410/2018 às 11:30, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 174 de 638



meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016751-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016751-46.2017.8.11.0041 

AUTOR: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCISCO JOSÉ 

DE OLIVEIRA, move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 16.04.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10401700, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração Do Pólo Passivo Da 

Lide - Da Necessidade De Inclusão Da Seguradora Líder Dos Consórcios 

Do Seguro DPVAT S.A Na Demanda; II- Da Necessidade De Realização De 

Pedido Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse De Agir – 

Necessidade/Adequação. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

10476623, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO 

DA LIDE - NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO- 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 
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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 16.04.2017, 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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10476623, 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): Joelho 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 Joelho Esquerdo 75% Intensa [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, 

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 a 
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perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% 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: - JOELHO 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 PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância 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 (16.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006475-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO PEREIRA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006475-19.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JACINTO PEREIRA PADILHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 10:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007085-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN JORGE VIEIRA DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007085-84.2018.8.11.0041. AUTOR: 

UBIRATAN JORGE VIEIRA DE MOURA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 10:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014468-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014468-16.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

RODRIGUES BARBOZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 24/10/2018 às 08:30, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006836-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MESQUITA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006836-36.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WANDERSON MESQUITA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 10:00, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1296954 Nr: 7505-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS COMERCIAL ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA REGINA SANTANA NUNES 

- OAB:15.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela.INTIME-SE o autor para no prazo de 15 dias, indicar o endereço dos 

sócios e apresentar o contrato social da empresa, sob pena de 

extinção.Após, CITEM-SE os sócios indicados para se manifestarem e 

requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com 

fundamento no artigo 135 do CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1308092 Nr: 10394-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS COMERCIAL ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA REGINA SANTANA NUNES 

- OAB:15.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com 

Pedido de Tutela Provisória, apresentada por VALDECIR CALÇA em 

desfavor de DIAS COMERCIAL ALIMENTOS LTDA, devidamente 

qualificados nos autos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que houve equívoco na 

distribuição do presente feito, tendo em vista que a peça inaugural destes 

autos, já se encontra processada no feito nº 7505-09.2018.811.0041 

(cód. 1296954).

Verificada a irregularidade processual, uma vez que a petição inicial do 

presente feito é de igual teor a dos autos supramencionado, a qual 

inclusive foi distribuída e processada na mesma data, o seu arquivamento 

é medida que se impõe.

Diante do exposto, verificada a duplicidade de ações em razão da 

distribuição equivocada da mesma petição inicial, com fulcro no artigo 485, 

IV e V do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito.

Considerando o equívoco da distribuição, sem custas e honorários.

 P.R.I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1018485 Nr: 31163-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON FELIPIAK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (07.03.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 825663 Nr: 31638-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL OURIVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR DIREÇÕES HIDRÁULICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146, LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para acompanhar o cumprimento do mandado 

de penhora e remoção n. 594967 distribuído nesta data para a central de 

mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 256189 Nr: 23997-96.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA 

BRASILEIRA - PSDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça e comprovar o pagamento nos autos no prazo de 05 dias, 

para possibilitar a expedição do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 785424 Nr: 39271-90.2012.811.0041

 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: MARINA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE F. ROCHA E 

SILVA - OAB:8.534/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662/SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Certifico tornando sem efeito o impulsionamento de fls 215 tendo em vista 

que o mesmo foi equivocado. Posto isso, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte requerida para contrarrazoar o recurso de apelação 

adesivo tempestivo, no prazo legal.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018619-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO NORIMOTO UENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Mário 

Norimoto Ueno em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que 

é usuário dos serviços prestados pela ré e que foi surpreendido com 

carta ao cliente e cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 8.979,37, 

referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a se abster de 

suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel e incluir o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito discutido; e 

ainda que seja determinado o cancelamento da referida multa. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

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] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de ID 13900237 que a ré emitiu fatura com 

vencimento em 30/06/2018, cobrando o suposto consumo recuperado e 

diversos encargos, totalizando o valor de R$ 8.979,37, ou seja, débito 

pretérito, situação que obriga o autor a tal pagamento, entretanto, ele 

ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida. Por outro 

lado, é notória a urgência do pedido, pois se não efetuado o pagamento, o 

autor poderá sofrer com o corte no fornecimento de energia elétrica, o que 

acarreta excessivos prejuízos, já que ela é essencial à manutenção da 

residência do autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos 

autos. Para maior clareza, 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] Em se tratando de faturamento de 

diferença de consumo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou 

a posição de que não pode haver a suspensão do fornecimento de 

energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 

8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM RAZÃO DA 

FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM 

RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da 

Lei 8.987/95, indicados como violados pelo recorrente para impugnar a 

alteração dos critérios de arbitramento do consumo de energia elétrica em 

período irregular e o afastamento do custo administrativo, ressente-se o 

recurso especial do devido prequestionamento, já que sobre tais normas 

não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição 

dos embargos declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do 

STJ. 2. No que se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em 

consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de que não é legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica 

quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados 

pelo tempo oriundos de recuperação de consumo por suposta fraude no 

medidor. Incide, portanto, a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental 

não provido”. (AgRg no REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). 

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO 

NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. 

CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete exclusivamente às instâncias 

ordinárias a análise de dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em 

recurso especial cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos 

termos da Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso 

Especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, 

porquanto indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se 

deficientes as razões do recurso especial quando a recorrente não 

aponta, de forma inequívoca, os motivos pelos quais considera violados 

os dispositivos de lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do 

fornecimento de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo, de modo que inviável o corte do 

abastecimento em razão de débitos antigos, em relação aos quais a 

companhia deve utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. 

Precedentes da Corte, q.v., verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso 

especial parcialmente conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 

992.800/RS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/05/2008, DJe 29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do 

STJ, o egrégio TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À 

MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica não pode 

interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo controvertido, 

objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado conseguiu 

demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura referente 

ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média dos 

valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O periculum in 

mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é serviço de 

natureza essencial e contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, 

Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Por outro lado, quanto ao cancelamento 

da multa, mostra-se precipitado tal pedido neste momento, já que se trata 

do mérito da demanda, necessitando de dilação probatória, 

consequentemente deve-se aguardar o tramite legal. Diante do exposto, 

com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE a medida pleiteada, para determinar que a ré se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem como de 

inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, acerca do 

débito aqui discutido, até julgamento final da lide, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 5.000,00. No mais, 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 
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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 do requerente em relação à 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. Designo o dia 27/08/2018, às 08h30min horas 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). 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013546-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHEURY KLEBER BORGES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY L M GHO - ME (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros 

Cessantes com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Jheury Kleber 

Borges Ferreira em desfavor do Shebly L. M. Gho ME, aduzindo que firmou 

contrato de locação comercial de um container com o réu, localizado no 

empreendimento Bonanza Food Park, o qual ficaria pronto em 14/09/2017, 

já contando a previsão de prorrogação, entretanto, foi inaugurado apenas 

em 07/12/2017, e ainda apresenta diversas irregularidades tanto 

administrativas (prefeitura, etc.) quanto estruturais (desconformidade do 

projeto, vícios de construção, etc.), o que prejudicou o movimento de 

clientes, não apresentando os resultado/lucros esperados pelo autor. 

Narra ainda que não há regimento e interno e convenção, conforme 

previsto no contrato, o que inviabiliza o cumprimento pelos diversos 

locadores acerca do zelo da área comum, e cada necessidade de 

manutenção, o requerido cobra valores exorbitantes e semanalmente do 

autor. Requer, afirmando a necessidade de garantir a efetividade da 

demanda, a concessão da tutela de urgência para que seja autorizado o 

depósito em juízo do valor do aluguel de R$ 2.500,00 mensal, até atingir o 

valor dos danos morais e lucros cessantes de R$ 65.140,52. Que seja 

determinado ainda ao requerido a se abster de efetuar cobrança acerca 

da taxa de condomínio e incluir o nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, até que seja elaborada a convenção e regimento interno. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

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] A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pelo 

autor, acerca do depósito em juízo do aluguel, não se pode verificar, num 

juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que ele não 

apresentou qualquer documento para comprovar que o réu não possui 

condições de liquidar a dívida em futura execução, após eventual 

sentença de procedência, ou seja, que ele se encontra em estado de 

insolvência. Ademais, há somente uma expectativa de direito, atrelada a 

um suposto êxito na demanda. No tocante ao regimento interno e 

convenção, analisando o contrato de Id. 13255610, a cláusula primeira 

assegura a entrega da convenção n. 01 como anexo e que faria parte 

integrante do contrato, além disso, a cláusula 11ª dispõe que o locatário 

deverá efetuar o pagamento das taxas de condomínio, conforme valor 

estipulado pelo Regimento Interno. Desse modo, o autor não pode ser 

compelido ao pagamento de taxas e outros eventuais extras, sem o 

cumprimento do réu acerca da elaboração da convenção e regimento 

interno, até porque são instrumentos que irá regular os procedimentos 

internos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para 

determinar que o requerido se abstenha de efetuar cobrança acerca da 

taxa de condomínio e incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, até que seja elaborada a convenção e regimento interno. Designo 

o dia 27/08/2018, às 12h30min para audiência de conciliação, que será 

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). 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 NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 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. Pág.131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031297-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA PAES DE BARROS ARGUELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD OAB - SC38863 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ROMUALDO DE LIMA (RÉU)
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Vistos. Recebo a emenda de Id. 13291903. Proceda-se a alteração da 

classe processual para procedimento comum. Helena Maria Paes de 

Barros Arguello ingressou com Ação de Rescisão de Contrato com Pedido 

de Tutela de Urgência em desfavor de Benedito Romualdo de Lima, 

alegando que em 2014 vendeu para o réu um veículo marca GM, modelo 

Captiva, cor prata, ano 2008, placa NJO4869, Renavam 00985480300, 

chassi 3GNDL63768S692412, entretanto, o réu não cumpriu com o 

pagamento e não atende mais as ligações da autora, o que motivou o 

registro de boletim de ocorrência em 2015, quando descobriu que ele 

possui extensa ficha policial, inclusive com acusação de estelionato. 

Assim, pleiteia a tutela de urgência para que seja determinada a 

reintegração de posse do bem citado acima. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles 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] No caso vertente, resta 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes pelo contrato 

de compra e venda de Id. 10202850, no qual contém cláusula de que o 

veículo seria transferido para o nome do réu após o pagamento do valor 

estipulado no pacto (2ª); na cláusula 4º está registrada a responsabilidade 

do réu acerca do pagamento dos impostos e taxas que incidirem sobre o 

bem após a assinatura do contrato. Vê-se pelo documento de Id. 

13291905 que o veículo ainda está registrado em nome da autora, ou seja, 

que o réu não quitou o contrato e ainda existem débitos acerca do IPVA 

referente ao ano 2017 e 2018, restando demonstrada a inadimplência do 

réu, consequentemente a probabilidade do direito. E o perigo de dano 

decorre da facilidade com que se pode ocultar, sonegar, alienar e 

deteriorar bem desta natureza. Para maior clareza, 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] Contudo, condiciono o 

cumprimento da medida ao oferecimento de caução, conforme autoriza o § 

1º do art. 300 do NCPC. Diante do exposto, DEFIRO a medida pleiteada, na 

forma do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, mediante caução a 

ser ofertada, a reintegração de posse de veículo marca GM, modelo 

Captiva, cor prata, ano 2008, placa NJO4869, Renavam 00985480300, 

chassi 3GNDL63768S692412, que deverá ser removido e depositado com 

a autora, mediante termo de depósito judicial, com todos os ônus e 

despesas de guarda e conservação do bem. Apresentada caução, 

lavre-se o Termo. Nomeie-se o Requerente depositário fiel, sob as penas 

da lei. Lavrado o Termo e assinado, expeça-se mandado. Designo o dia 

27/08/2018, às 08h00min para audiência de conciliação, que será 

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). 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 NCPC, 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, 28 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 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.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012541-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO FERREIRA LIMA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLA MEDRADO DIAS OAB - PE31345 (ADVOGADO)

EDUARDO MADUREIRA SANTOS OAB - SE7477 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte embargante para instruir a inicial com cópias das 

peças relevantes do processo de execução, conforme determina § 1º do 

art. 914 do NCPC, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Proceda-se a associação ao processo de n. 1021353-80.2017.8.11.0041. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015140-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CURVO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015140-24.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS ANTONIO CURVO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já firmado no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 

631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o 

ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo. A 

propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 
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cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007432-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC CAPITALIZACAO (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - 489.842.991-20 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

FLAVIO ALVES ARAUJO (TESTEMUNHA)

ANA CARLA YAMASATO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo: 1007432-20.2018.8.11.0041. Diante das certidões de IDs 

13814656 e 13960040, devolva-se a carta precatória ao Juízo deprecante, 

com nossas homenagens de estilo. Cuiabá, 3 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016640-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PINTEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT0011806A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. GALVAN - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

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, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013323-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS OAB - SC13356-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA MENDES DE SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Diante da dúvida quanto à idoneidade da prova documental 

apresentada (art. 700, §5º, NCPC), intime-se a parte autora para emendar 

a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, e considerando o 

lembrete no PJE de que as guias de distribuição não foram arrecadadas, 

deverá o autor efetuar/comprovar o pagamento, tudo no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014552-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RBM IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DELLAPE OAB - SP158491 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONILDA CARVALHO DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014769-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PEREIRA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

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, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016340-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA NETO & CIA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte embargante para instruir a inicial com cópias das 

peças relevantes do processo de execução, conforme determina § 1º do 

art. 914 do NCPC, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Após, certifique-se a tempestividade, e volte-me concluso. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014291-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PEDRO M AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948/O (ADVOGADO)

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Pretende o autor promover o recolhimento de custas ao final do 

processo, todavia, vale ressaltar que, conforme item 2.14.2 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso para o deferimento exige que seja comprovada a 
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impossibilidade da parte autora de arcar com as custas processuais, 

vejamos: A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível. Inobstante as alegações do autor, ele não comprovou a sua 

hipossuficiência financeira momentânea. Por outro lado, defiro o pedido 

constante na petição inicial, e nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, 

faculto ao autor que o pagamento das custas judiciais e taxa seja feito em 

até 05 (cinco) parcelas, recolhidas mediante emissão de guia com a 

respectiva comprovação do pagamento no processo, ciente que o 

inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do NCPC. Desse 

modo, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês subsequente ao 

primeiro pagamento. Comprovado o pagamento da primeira parcela, 

volte-me concluso para despacho inicial de citação. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013838-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO CASSIANO SILVA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013838-57.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

ALBERTO CASSIANO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 10h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 23 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013838-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO CASSIANO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013838-57.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

ALBERTO CASSIANO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 10h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 23 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013843-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVTON DE FREITAS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013843-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NEVTON DE FREITAS VIANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 10h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 23 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013843-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVTON DE FREITAS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013843-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NEVTON DE FREITAS VIANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 10h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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 
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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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 23 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014234-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014234-34.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014234-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014234-34.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014268-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014268-09.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 

08h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014268-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014268-09.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 

08h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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 
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meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037123-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN GUSTAVO COSME VENTURA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037123-16.2017.8.11.0041. AUTOR: 

KELVIN GUSTAVO COSME VENTURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 30 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037123-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN GUSTAVO COSME VENTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037123-16.2017.8.11.0041. AUTOR: 

KELVIN GUSTAVO COSME VENTURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 30 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019275-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA COSTA LAZARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019275-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VANESSA COSTA LAZARINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido aos autos a cópia do 

pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta. A propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL 

REALIZADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a 

propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT é 

necessária a comprovação da existência de requerimento administrativo 

prévio não atendido, conforme decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no 

entanto, o requerimento administrativo prévio pelo autor, não se há de falar 

em extinção do feito por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 

10393120016968001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de 

Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/08/2016) Ocorre que, a parte autora juntou aos autos 

documentos inválidos para a comprovação do ingresso do pedido na via 

administrativa. Sendo assim, determino a intimação da parte autora para 

que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016937-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GABRIEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que a missiva veio desacompanhada da contestação e 
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procuração da parte ré, assim, intime-se a parte autora para apresentar 

os referidos documentos. Decorrido o prazo de 30 dias sem o 

cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, 

devolva-se à origem independentemente de cumprimento, observadas as 

providências pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de julho de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015119-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO COSTA DE CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015119-48.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CASSIO COSTA DE CASTILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 09h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015119-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO COSTA DE CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015119-48.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CASSIO COSTA DE CASTILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 09h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012117-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012117-70.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO DE ASSIS ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 09h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012117-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012117-70.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO DE ASSIS ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 09h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1015162-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015162-82.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 09h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015162-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015162-82.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 09h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015166-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLAYNE ARRUDA DE MORAES (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015166-22.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SIRLAYNE ARRUDA DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015166-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLAYNE ARRUDA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015166-22.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SIRLAYNE ARRUDA DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015168-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLY AMARAL ALVES (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):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015168-89.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WILLY AMARAL ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 10h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da 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). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015168-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLY AMARAL ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015168-89.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WILLY AMARAL ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 10h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da 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). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015333-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLICIENE EURIPA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015333-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

OLICIENE EURIPA MACEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 10h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015333-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLICIENE EURIPA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015333-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

OLICIENE EURIPA MACEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 10h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019317-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CRISTIANE MONTENEGRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019317-31.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCA CRISTIANE MONTENEGRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, É entendimento pacífico que 

para o ajuizamento da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, 

exige-se o prévio requerimento administrativo, devendo ser trazido aos 

autos a cópia do pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso 

do prazo de 30 (trinta) dias sem resposta. A propósito: RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ocorre que, a parte autora juntou aos autos documentos inválidos de 

comprovação do ingresso do pedido na via administrativa. Sendo assim, 

determino a intimação da parte autora para que apresente, no prazo de 15 

(quinze) dias, cópia do prévio requerimento administrativo com o 

indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017659-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE S. MOUZAYEK - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 

de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015505-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MANENTE (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015505-78.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ZILDA MANENTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 10h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da 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). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015505-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MANENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015505-78.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ZILDA MANENTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 10h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da 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). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037121-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO ALIXANDRE (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037121-46.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON PEIXOTO ALIXANDRE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 11h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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) 
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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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037121-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO ALIXANDRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037121-46.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON PEIXOTO ALIXANDRE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 31/08/2018, às 11h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000908-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLERISON FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por CLERISON FERREIRA DA SILVA, aduzindo omissão na sentença de ID 

12831132, vez que houve indeferimento da petição inicial devido à 

ausência da cópia do requerimento administrativo e, consequentemente, a 

extinção do processo sem resolução do mérito. É o relatório. Decido. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo 

(art. 1.022, incisos I e II do CPC). Assim, analisando a decisão embargada, 

vislumbro tais vícios apontados, mediante apresentação de embargos 

conforme ID 12841544. Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração, 

anulando a sentença ID 12831132. Dando prosseguimento ao feito, 

DESIGNO o dia 31/08/2018, às 11h15min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da 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). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de junho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910315 Nr: 37068-87.2014.811.0041

 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: VERA LUCIA CAPILE, WALDIR BERTULIO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883186 Nr: 18660-48.2014.811.0041

 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: LISTRIANE CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135078 Nr: 25118-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:OPAB/SP 192.051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 722233 Nr: 17766-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLAVO GIRALDES GONÇALVES, CID IMÓVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSOS CLINICA DISTRIBUIDORA DE PLANOS 

ODONTOLOGICOS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1090279 Nr: 6237-85.2016.811.0041

 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: LC QUADRI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO 

INDUSTRIA LTDA, JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S/A, SUL 

AMÉRICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILDO VALENTIN DA COSTA - 

OAB:PR-37331, TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - OAB:MT - 

17858-0

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

BARBOSA - OAB:13.245-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058, 

MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento numero 

1 0 1 4 0 9 0 - 2 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 0 0  /  1 0 0 0 4 1 3 - 8 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 0  e 

1001216-69.2018.811.0000.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883186 Nr: 18660-48.2014.811.0041

 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: LISTRIANE CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, 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.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de março de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia 

RibeiroJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917483 Nr: 41728-27.2014.811.0041

 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: HUDYSSON CARVALHO DA SILVA COENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7.348-MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 97040 Nr: 10219-69.2000.811.0041

 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: LUIZ ALBERTO DONDO GONÇALVES, JOÃO ARCANJO 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO MARCONDES, EDU ARRUDA 

NETO, ANA CARINA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joice Barros dos Santos - 

OAB:5.924/MT, VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 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.: 866140 Nr: 6490-44.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCE ENOIR DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA, 

ANA AMELIA N. CUNHA ROSA, JUNOT RUELA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6.270/MT

 Defiro a juntada do documento supracitado. Homologo a desistência do 

depoimento pessoal das partes. Dou por encerrada a instrução. DEFIRO a 

apresentação das razões finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias 

úteis, assegurada vista dos autos (artigo 364, § 2º, NCPC). O advogado 

da autora retira o processo no dia 04.07.2018 e devolve no dia 

17.07.2018. Após, o advogado dos requeridos, Ana Amelia e Junot, retira 

o processo no dia 18.07.2018 e devolve no dia 31.07.2017. Por fim o 

advogado do hospital retira o processo dia 01.08.2018 e devolve dia 

14.08.2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018619-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO NORIMOTO UENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Mário 

Norimoto Ueno em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que 

é usuário dos serviços prestados pela ré e que foi surpreendido com 

carta ao cliente e cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 8.979,37, 

referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a se abster de 

suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel e incluir o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito discutido; e 

ainda que seja determinado o cancelamento da referida multa. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 
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cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

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] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de ID 13900237 que a ré emitiu fatura com 

vencimento em 30/06/2018, cobrando o suposto consumo recuperado e 

diversos encargos, totalizando o valor de R$ 8.979,37, ou seja, débito 

pretérito, situação que obriga o autor a tal pagamento, entretanto, ele 

ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida. Por outro 

lado, é notória a urgência do pedido, pois se não efetuado o pagamento, o 

autor poderá sofrer com o corte no fornecimento de energia elétrica, o que 

acarreta excessivos prejuízos, já que ela é essencial à manutenção da 

residência do autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos 

autos. Para maior clareza, 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] Em se tratando de faturamento de 

diferença de consumo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou 

a posição de que não pode haver a suspensão do fornecimento de 

energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 

8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM RAZÃO DA 

FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM 

RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da 

Lei 8.987/95, indicados como violados pelo recorrente para impugnar a 

alteração dos critérios de arbitramento do consumo de energia elétrica em 

período irregular e o afastamento do custo administrativo, ressente-se o 

recurso especial do devido prequestionamento, já que sobre tais normas 

não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição 

dos embargos declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do 

STJ. 2. No que se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em 

consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de que não é legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica 

quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados 

pelo tempo oriundos de recuperação de consumo por suposta fraude no 

medidor. Incide, portanto, a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental 

não provido”. (AgRg no REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). 

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO 

NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. 

CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete exclusivamente às instâncias 

ordinárias a análise de dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em 

recurso especial cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos 

termos da Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso 

Especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, 

porquanto indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se 

deficientes as razões do recurso especial quando a recorrente não 

aponta, de forma inequívoca, os motivos pelos quais considera violados 

os dispositivos de lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do 

fornecimento de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo, de modo que inviável o corte do 

abastecimento em razão de débitos antigos, em relação aos quais a 

companhia deve utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. 

Precedentes da Corte, q.v., verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso 

especial parcialmente conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 

992.800/RS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/05/2008, DJe 29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do 

STJ, o egrégio TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À 

MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica não pode 

interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo controvertido, 

objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado conseguiu 

demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura referente 

ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média dos 

valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O periculum in 

mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é serviço de 

natureza essencial e contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, 

Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Por outro lado, quanto ao cancelamento 

da multa, mostra-se precipitado tal pedido neste momento, já que se trata 

do mérito da demanda, necessitando de dilação probatória, 

consequentemente deve-se aguardar o tramite legal. Diante do exposto, 

com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE a medida pleiteada, para determinar que a ré se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem como de 

inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, acerca do 

débito aqui discutido, até julgamento final da lide, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 5.000,00. No mais, 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 do requerente em relação à 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. Designo o dia 27/08/2018, às 08h30min horas 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 
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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). 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013546-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHEURY KLEBER BORGES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY L M GHO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros 

Cessantes com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Jheury Kleber 

Borges Ferreira em desfavor do Shebly L. M. Gho ME, aduzindo que firmou 

contrato de locação comercial de um container com o réu, localizado no 

empreendimento Bonanza Food Park, o qual ficaria pronto em 14/09/2017, 

já contando a previsão de prorrogação, entretanto, foi inaugurado apenas 

em 07/12/2017, e ainda apresenta diversas irregularidades tanto 

administrativas (prefeitura, etc.) quanto estruturais (desconformidade do 

projeto, vícios de construção, etc.), o que prejudicou o movimento de 

clientes, não apresentando os resultado/lucros esperados pelo autor. 

Narra ainda que não há regimento e interno e convenção, conforme 

previsto no contrato, o que inviabiliza o cumprimento pelos diversos 

locadores acerca do zelo da área comum, e cada necessidade de 

manutenção, o requerido cobra valores exorbitantes e semanalmente do 

autor. Requer, afirmando a necessidade de garantir a efetividade da 

demanda, a concessão da tutela de urgência para que seja autorizado o 

depósito em juízo do valor do aluguel de R$ 2.500,00 mensal, até atingir o 

valor dos danos morais e lucros cessantes de R$ 65.140,52. Que seja 

determinado ainda ao requerido a se abster de efetuar cobrança acerca 

da taxa de condomínio e incluir o nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, até que seja elaborada a convenção e regimento interno. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

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] A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pelo 

autor, acerca do depósito em juízo do aluguel, não se pode verificar, num 

juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que ele não 

apresentou qualquer documento para comprovar que o réu não possui 

condições de liquidar a dívida em futura execução, após eventual 

sentença de procedência, ou seja, que ele se encontra em estado de 

insolvência. Ademais, há somente uma expectativa de direito, atrelada a 

um suposto êxito na demanda. No tocante ao regimento interno e 

convenção, analisando o contrato de Id. 13255610, a cláusula primeira 

assegura a entrega da convenção n. 01 como anexo e que faria parte 

integrante do contrato, além disso, a cláusula 11ª dispõe que o locatário 

deverá efetuar o pagamento das taxas de condomínio, conforme valor 

estipulado pelo Regimento Interno. Desse modo, o autor não pode ser 

compelido ao pagamento de taxas e outros eventuais extras, sem o 

cumprimento do réu acerca da elaboração da convenção e regimento 

interno, até porque são instrumentos que irá regular os procedimentos 

internos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para 

determinar que o requerido se abstenha de efetuar cobrança acerca da 

taxa de condomínio e incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, até que seja elaborada a convenção e regimento interno. Designo 

o dia 27/08/2018, às 12h30min para audiência de conciliação, que será 

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). 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 NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 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. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031297-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA PAES DE BARROS ARGUELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD OAB - SC38863 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ROMUALDO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 13291903. Proceda-se a alteração da 

classe processual para procedimento comum. Helena Maria Paes de 

Barros Arguello ingressou com Ação de Rescisão de Contrato com Pedido 

de Tutela de Urgência em desfavor de Benedito Romualdo de Lima, 

alegando que em 2014 vendeu para o réu um veículo marca GM, modelo 

Captiva, cor prata, ano 2008, placa NJO4869, Renavam 00985480300, 

chassi 3GNDL63768S692412, entretanto, o réu não cumpriu com o 

pagamento e não atende mais as ligações da autora, o que motivou o 

registro de boletim de ocorrência em 2015, quando descobriu que ele 

possui extensa ficha policial, inclusive com acusação de estelionato. 

Assim, pleiteia a tutela de urgência para que seja determinada a 

reintegração de posse do bem citado acima. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles 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] No caso vertente, resta 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes pelo contrato 
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de compra e venda de Id. 10202850, no qual contém cláusula de que o 

veículo seria transferido para o nome do réu após o pagamento do valor 

estipulado no pacto (2ª); na cláusula 4º está registrada a responsabilidade 

do réu acerca do pagamento dos impostos e taxas que incidirem sobre o 

bem após a assinatura do contrato. Vê-se pelo documento de Id. 

13291905 que o veículo ainda está registrado em nome da autora, ou seja, 

que o réu não quitou o contrato e ainda existem débitos acerca do IPVA 

referente ao ano 2017 e 2018, restando demonstrada a inadimplência do 

réu, consequentemente a probabilidade do direito. E o perigo de dano 

decorre da facilidade com que se pode ocultar, sonegar, alienar e 

deteriorar bem desta natureza. Para maior clareza, 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] Contudo, condiciono o 

cumprimento da medida ao oferecimento de caução, conforme autoriza o § 

1º do art. 300 do NCPC. Diante do exposto, DEFIRO a medida pleiteada, na 

forma do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, mediante caução a 

ser ofertada, a reintegração de posse de veículo marca GM, modelo 

Captiva, cor prata, ano 2008, placa NJO4869, Renavam 00985480300, 

chassi 3GNDL63768S692412, que deverá ser removido e depositado com 

a autora, mediante termo de depósito judicial, com todos os ônus e 

despesas de guarda e conservação do bem. Apresentada caução, 

lavre-se o Termo. Nomeie-se o Requerente depositário fiel, sob as penas 

da lei. Lavrado o Termo e assinado, expeça-se mandado. Designo o dia 

27/08/2018, às 08h00min para audiência de conciliação, que será 

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). 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 NCPC, 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, 28 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000908-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLERISON FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por CLERISON FERREIRA DA SILVA, aduzindo omissão na sentença de ID 

12831132, vez que houve indeferimento da petição inicial devido à 

ausência da cópia do requerimento administrativo e, consequentemente, a 

extinção do processo sem resolução do mérito. É o relatório. Decido. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo 

(art. 1.022, incisos I e II do CPC). Assim, analisando a decisão embargada, 

vislumbro tais vícios apontados, mediante apresentação de embargos 

conforme ID 12841544. Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração, 

anulando a sentença ID 12831132. Dando prosseguimento ao feito, 

DESIGNO o dia 31/08/2018, às 11h15min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da 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). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de junho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016397-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENE DE OLIVEIRA DANTAS (REQUERENTE)

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado entre as partes 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em consequência julgo 

extinta esta ação, com fulcro no artigo 487, III, b, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo 

com as anotações e baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de 

julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022276-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO PEREIRA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1022276-09.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10864244), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos de anexados ID - 

12421635, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 
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presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022290-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON PEDRO DA SILVA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1022290-90.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10864331), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011553-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AGUIAR ALMEIDA (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011553-28.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 9598827 ), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos de anexados ID - 

10796731, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011390-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS TEIXEIRA (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1011390-48.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do contido no ID - 13395604, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006586-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILMARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1006586-37.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido na petição anexada ID -9668733, determino que 

se intime a parte requerida para manifestar quando ao interesse na 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 (dez) dias. Ainda, 

no mesmo prazo manifeste a requerida quanto ao laudo pericial anexado, 

ID- 9165327. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011675-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA DA CUNHA BOA MORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação do Requerente/Requerido, para, querendo, manifestar-se nos 

autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005586-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005586-65.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando que a certidão de ID nº 13421752, designo nova audiência 

de conciliação para o dia 31/07/2018, às 12:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para 

que compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, 

mediante as observâncias e advertências legais. No mais, mantenho 

integralmente a decisão de ID nº 12166671. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008692-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA POMPEO DE CAMPOS (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)

 

Diante do cumprimento voluntário da sentença, impulsiono o feito para 

intimar a parte Autora para, no prazo de cinco dias, manifestar nos autos, 

pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006441-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMYR CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006441-44.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória ajuizado por Emyr Carvalho de Oliveira em 

desfavor de Antônio José Carvalho de Oliveira. A parte autora se 

manifestou no ID nº 12743344, informando não possuir mais interesse no 

prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência do mesmo e 

sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora 

no ID nº 12743344, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028356-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1028356-86.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID –10936982 ), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015083-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DE OLIVEIRA BORGES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015083-06.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança Despesas Médicas Relativo ao Seguro 

Obrigatório – DPVAT- DAMS, ajuizada por ROSANE DE OLIVEIRA 

BORGES, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 28/06/2018, às 12:15 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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. 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 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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015102-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS SILVA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015102-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FLAVIO DOS SANTOS SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/082018, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001424-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001424-61.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Maria de 

Lourdes Oliveira Santos, para que seja determinado que o Serviço Notarial 

e Registral Xavier de Matos retifiquem a certidão de casamento para 

constar a data de nascimento como 05/07/1957. Juntou os documentos ID. 

4745612 O digno representante do Ministério Público Estadual 

manifestou-se favoravelmente ao pedido, conforme ID 9741099. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. A parte autora pleiteia a alteração dos 

dados constantes na certidão de nascimento e casamento, buscando a 

correção para constar a data de nascimento como 05/07/1957. Verifica-se 

pela documentação juntada aos autos que realmente há necessidade de 

se retificar a data de nascimento da autora, buscando ajustar a 

documentação à realidade. Diante do exposto, considerando as razões 

apresentadas pela requerente e a manifestação favorável da 

representante do Ministério Público, DEFIRO O PEDIDO posto na inicial e, 
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em consequência, determino que seja procedida a retificação da Certidão 

de Casamento da Requerente, registrado na folha nº 099-F, do livro nº 

052-B, Termo nº 15.621, do Serviço Notarial e Registral Xavier de Matos 

situado na Comarca de Cuiabá-MT, fazendo constar no referido 

documento a data de nascimento correta da Requerente que é 05/07/1957, 

permanecendo demais dados inalterados. Expeçam-se os mandados 

necessários. Após as ulteriores formalidades legais, arquivem-se os 

autos. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019176-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

T. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Unimed Vale do Sepotuba (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019176-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por Theo 

Costa Poder representado por Vancerluce da Costa Silva em desfavor de 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Vale do 

Sepotuba. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos a negativa do plano de saúde no fornecimento de 

tratamento “home care”, sob pena de indeferimento dos pedidos. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018531-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. P. -. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. B. (EXECUTADO)

F. M. B. G. (EXECUTADO)

L. C. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018531-84.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por José 

Telaredo Pagliarini Ltda. – ME em desfavor de Miguel Mello Burnier 

representado por Felipe Matheus Burnier Garcia e Luciana Carmo Mello. 

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

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013363-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA OAB - SP390419 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO ROBERTO COELHO MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013363-04.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Materiais e Indenização por Danos Morais ajuizada por Daniele Luizari 

Stabile Fray de Oliveira em desfavor de Célio Roberto Coelho Martins. A 

parte autora se manifestou no ID nº 13294850, informando não possuir 

mais interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo a 

desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora no ID nº 13294850, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078429 Nr: 492-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER SEGUROS BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls. 80, uma vez que a decisão não 

foi publicada para os patronos corretos da requerida, assim faço o 

cadastro dos patronos da requerida e encaminho a republicação para 

intimar a requerida nos termos da decisão abaixo transcrita:

Vistos, etc.

 Recebo o cumprimento de sentença de fls. 78 e determino a retificação da 

capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 79), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

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

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214708 Nr: 23600-71.2005.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PATROCINIO DE BRITO 

JUNIOR - OAB:4636/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, LUCIELENA MELLO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUCIELENA MELLO, para devolução dos autos 

nº 23600-71.2005.811.0041, Protocolo 214708, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1146143 Nr: 30016-69.2016.811.0041

 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: TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO QUINTILHANO REZENDE, HELAINE 

QUINTALHANO RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 Vistos, etc.

 Diante do teor da petição de fls. 114, corroborado pelos documentos de 

fls. 115/118, redesigno a audiência de instrução para o dia 05/02/2019, às 

14:00 horas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007906-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA MACIEL TRAVASSOS (REQUERENTE)

TONIA CARLA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007906-25.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a expedição de novo mandado de citação da requerida Gol 

Linhas Aéreas S/A, a ser cumprido no endereço indicado no ID nº 

9673203, observada as formalidades legais. Designo audiência de 

conciliação para o dia 21/08/2018, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes. No 

mais, cumpra-se integralmente conforme a decisão de ID nº 6696559. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016557-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES OAB - MT11039/O (ADVOGADO)

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - MT0011700A (ADVOGADO)

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016557-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar ajuizada 

por Ana Lúcia Ricarte em desfavor de Sindicato dos Servidores Públicos 

da Saúde do Estado de Mato Grosso e Oscarlino Alves de Arruda Júnior, 

com pedido de tutela de urgência, para que os requeridos sejam obrigados 

a retirar do ar matéria inverídica, não podendo mencionar o nome da 

autora em novas publicações, bem como não fazer contato com os seus 

clientes. Consta na inicial que a autora patrocinou, por 17 (dezessete) 

anos, causas de interesses do primeiro requerido, sendo responsável 

pelo departamento jurídico do sindicato. Aduz que em razão da falta de 

respeito do atual presidente, ora segundo requerido, requereu 

formalmente uma rescisão contratual na data de 10 de maio de 2018, 

permanecendo tão somente com as questões individuais relacionadas a 

contratos particulares firmados com os sindicalizados/servidores. Relata 

que na data de 10 de junho de 2018, tomou conhecimento de que foi 

publicada, no endereço eletrônico oficial do sindicato, matéria destacando 

inúmeras inverdades acerca do descumprimento das obrigações da 

autora, bem como de que o contrato teria sido rescindido por uma 

determinada ação não prevista em contrato. Acrescenta, ainda, que seus 

clientes oriundos de contratos particulares foram informados de que, 

tendo em vista a rescisão contratual, poderiam mudar de advogado, 

acostando um termo de revogação. Informa que inúmeros clientes 

tomaram conhecimento acerca da matéria veiculada no endereço 

eletrônico do requerido, o que denegriu sua imagem significativamente. 

Discorre, ainda, que em razão da matéria, desenvolveu a síndrome de 

burnout, tendo em vista o esgotamento profissional e emocional causado. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Recebo o presente feito 

conforme o art. 303, do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 303, do 

Código de Processo Civil: Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

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

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

dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, informa a 

parte autora que, após a rescisão contratual, a parte requerida veiculou 

matéria em seu endereço eletrônico oficial, distorcendo os fatos acerca do 

impasse do negócio jurídico, bem como denegrindo a imagem da autora. 

Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela antecipada requerida 

em caráter antecedente, para que seja determinado que os requeridos 

sejam obrigados a retirar do ar matéria inverídica, não podendo mencionar 

o nome da autora em novas publicações, bem como não fazer contato 

com os seus clientes. Analisando detidamente os autos, verifica-se por 

meio do Id nº 13660174, matéria veiculada no site da parte requerida, na 

qual a autora informa a existência de dados inverídicos, que prejudicaram 

sua imagem profissional. Desse modo, nesse momento processual, resta 

presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo 

em vista que a manutenção matéria em discussão nos autos interfere 

diretamente no desempenho profissional. Todavia, com relação ao pedido 

de determinar que o requerido não faça contato com os clientes da autora, 

entendo que o mesmo não merece acolhimento, tendo em vista que os 

clientes mencionados são servidores/sindicalizados, não sendo possível o 

deferimento da tutela conforme vindicada. Importante ressaltar a 

reversibilidade da medida, bem como a necessidade de oferecimento de 

caução para a garantia da medida. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência requerida em caráter antecedente e 

determino que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, retire de seu 

endereço eletrônico a matéria em discussão nos autos, bem como não 

realize novas publicações contendo o nome da autora, 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 requerida para 

ciência acerca da demanda, cumprir integralmente a tutela de urgencia e 

para, querendo, interpor eventual. Outrossim, nos termos do art. 303, § 1º, 

I do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, aditar a petição inicial, adequando às especificações do 

art. 319, do mesmo diploma legal, bem como proceder a juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 303, § 2º, do CPC). Em 

caso de recurso interposto pela parte requerida, nos termos do art. 6º, 

378 e 1.018, do Código de Processo Civil, a mesma deverá comunicar a 

este juízo de sua interposição, para evitar a estabilidade determinada no 

art. 304, do mesmo diploma legal. Cumprida as determinações acima, 

voltem-me os autos conclusos para análise da emenda à inicial ou a 

extinção do processo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017903-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA VASCONCELOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT0014645A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017903-95.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito e Danos Morais ajuizada por Alexsandra Vasconcelos da Silva em 

desfavor de BRADESCARD e Lojas Americanas S/A, com pedido de tutela 

de urgência, para que seja determinado que as requeridas se abstenham 

de efetuar cobranças acerca dos débitos utilizados no cartão de forma 

fraudulenta, bem como se abstenha de incluir o nome da autora no 

cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que a autora é 

consumidora das requeridas, sempre honrando com os pagamentos de 

suas faturas, todavia, desde o mês de outubro do ano de 2017, passou a 

receber cobranças referentes a compras efetuadas em seu cartão. 

Informa que no mês de novembro do ano de 2017, recebeu novamente 

faturas indevidas e, para que seu limite não fosse comprometido, efetuou 

o pagamento dos valores cobrados. Aduz que os valores indevidos são 

referentes a recargas de celulares e contratação de transporte por meio 

de aplicativo. Relata que desde o recebimento da primeira fatura, contatou 

a requerida para informar as cobranças indevidas, pedindo o 

cancelamento do cartão, todavia, não obteve resposta. Acrescenta que 

recebeu notificação extrajudicial informando a possibilidade de penhora de 

bens diante do não pagamento das faturas. Discorre que não efetuou os 

negócios jurídicos que estão sendo cobrados em sua fatura, de modo que 

a pratica 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 possui um cartão de crédito das requeridas, todavia, foi 

surpreendida com a cobrança de inúmeras compras que não são de sua 

titularidade, contraídas de forma fraudulenta, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que as 

requeridas se abstenham de efetuar cobranças acerca dos débitos 

utilizados no cartão de forma fraudulenta, bem como se abstenha de 

incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista as faturas do cartão de 

crédito da autora (ID nº 13811093), onde constam inúmeras cobranças 

acerca de serviços não contratados pela autora. Do mesmo modo, há 

urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato de 

ocorrer a restrição do crédito da parte autora. Não restando evidenciado o 

perigo de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que as requeridas, com 

relação as faturas dos meses de outubro/2017 a janeiro/2018 (Id 

13811093), se abstenham de efetuar qualquer cobrança acerca dos 

débitos em discussão nos autos, bem como se abstenham de incluir o 

nome da autora 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 21/08/2018, às 08:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016923-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA COSTA COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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 1016923-51.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Morais com Repetição de Indébito ajuizada por Antonieta Silva Costa em 

desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, com pedido de 

tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão dos descontos 

de contrato de empréstimo na folha de pagamento da autora. Consta na 

inicial que após análise do extrato de pensão por morte da autora, foram 

observados inúmeros descontos realizados pela parte requerida, 

referentes a empréstimos consignados. Aduz que em março de 2018 

contatou a requerida para a obtenção dos contratos de empréstimos, 

sendo verificado que se tratava de refinanciamento de empréstimo 

consignado. Relata que foi ludibriada pela parte requerida, que se 

aproveitou de sua humildade e analfabetismo. Informa que o valor 

descontado pela requerida é superior ao recebido pela autora quando da 

assinatura do contrato, o que caracteriza o enriquecimento indevido. 

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 
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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 ao verificar seu 

extrato, constatou inúmeros descontos efetuados pela requerida, os quais 

julga ser indevidos em razão do enriquecimento ilícito da mesma com 

relação aos valores recebidos, razão pela qual pugna, em sede de tutela 

de urgência, para que seja determinada a suspensão dos descontos de 

contrato de empréstimo na folha de pagamento da autora. Em sede de 

cognição sumária, não é possível compelir a requerida ao atendimento dos 

pedidos da parte autora, haja vista que não restam demonstrados os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. Não há nos autos, 

nesse momento processual, elementos suficientes acerca probabilidade 

do direito. Apesar de a autora informar ser analfabeta e não possuir 

condições de realizar um negócio jurídico, inexiste qualquer prova acerca 

da circunstancia apresentada, o que não demonstra a ocorrência de 

vícios na realização do contrato de empréstimo. Desse modo, entendo 

necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade 

das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018, 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). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos o competente 

instrumento de procuração, devidamente assinado. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016326-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS YASMIN SILVA DURAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL 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 1016326-82.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Extrapatrimoniais 

ajuizada por Laís Yasmin Silva Duares desfavor de IUNI UNIC Educacional 

Ltda.. Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2018, às 12:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. 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. 

Importante ressaltar que, considerando que a parte autora manifestou que 

não possui o interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão 

somente não será realizada caso o requerido apresente petição, com 

antecedência de 10 (dez) dias, contados da data de audiência, informando 

o seu desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016077-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOM FUTURO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BF PARTICIPACOES 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 1016077-34.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Abstenção de Uso de Nome Empresarial c/c Danos 

Morais e Obrigação de Fazer ajuizada por Bom Futuro Transportes 

Rodoviários Ltda. em desfavor de BF Participações S/A – (Bom Futuro 

Transportes). Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2018, às 

12:30 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 
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formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos os documentos que 

comprovem sua carência econômica, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018586-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS DE MEDEIROS OAB - MT7391/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPERO BRASILEIRO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018586-35.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Fernando Freitas de Medeiros em desfavor de Tempero Brasileiro Bar e 

Restaurante Ltda. – ME (Sabor & Prosa). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos a cópia 

de sua carteira profissional, a cópia do comprovante de endereço, bem 

como acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1033852-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo legal, 

impugnar a Contestação. Cuiabá-MT, 3 de julho de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029260-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAQUEL DE OLIVEIRA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT0013649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca das petições acostadas aos 

03.07.2018 nestes autos, sob pena de envio ao Setor de Arquivo, ante o 

trânsito em julgado da sentença. Cuiabá-MT, 3 de julho de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009509-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MORAIS SALVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO / INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a Contestação foi 

apresentada no prazo legal. Ato contínuo, procedo a intimação da parte 

autora para impugnar a Contestação. Cuiabá-MT, 3 de julho de 2018 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026506-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALMEIDA DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO)

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca dos comprovantes de Aviso de 

Recebimento referentes às instituições financeiras Banco do Brasil e 

Banco Pan, ante seus resultados negativos. Cuiabá-MT, 3 de julho de 2018 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000324-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO / INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a Contestação foi 

apresentada no prazo legal. Ato contínuo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, impugnar a Contestação. Cuiabá-MT, 3 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001899-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LANES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELICE SANTANA OAB - MT22940/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que contestação de ID 13909545 é 

tempestiva. Ademais, procedo a intimação parte autora, para no prazo de 
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15 (quinze) dias, apresentar impugnação. Cuiabá-MT, 3 de julho de 2018 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033439-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO CESAR PESARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT0004265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que contestação de ID 13880253 é 

tempestiva. Ademais, procedo a intimação da parte autora, para no prazo 

legal, apresentar impugnação. Cuiabá-MT, 3 de julho de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017139-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANDRE FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017139-12.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A EXECUTADO: JOAO ANDRE FERREIRA DE ALMEIDA Vistos. Cite-se o 

executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar 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-o, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a 

possibilidade do executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 

30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, 

poderá 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. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de junho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002739-90.2018.8.11.0041

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:

JOEL DE SOUZA AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002739-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOEL DE 

SOUZA AMARAL Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento em face de Joel de Souza Amaral. No auto de busca e 

apreensão de Id: 12723787 verifica-se que o Oficial de Justiça certificou a 

apreensão de um veículo cor prata, Placa OBH, Marca Toyota, Ano 

2012/2012, porém, a referida especificação do veículo encontra-se 

divergente e incompleta. Desta feita, oficie-se ao Oficial de Justiça Nivaldo 

Franchini para retificar a certidão retromencionada, especificando o 

veículo que foi apreendido. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de junho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023544-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO ASSIS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023544-35.2016.8.11.0041. REQUERENTE: SALOMAO ASSIS 

DE FIGUEIREDO REQUERIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO Vistos etc... Apesar de o pedido de reconsideração não 

ser o meio adequado para que o magistrado proceda sua retratação, em 

homenagem ao princípio garantidor do acesso à justiça previsto na 

Constituição Federal, DEFIRO o pleito do autor quanto ao parcelamento das 

custas no limite máximo permitido, qual seja, 06 vezes, nos termos do art. 

468, §6º e 7º da C.N.G.C, senão vejamos: § 6º O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Desta feita, INTIMO o autor para, 

no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Após, concluso para análise 

da exordial ou demais deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015336-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PINOTE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015336-91.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: FABRICIO PINOTE CARVALHO Vistos. Compulsando 

os autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das 

custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento 

no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 03 

de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025696-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que contestação de ID 13904957 é 

tempestiva. Ademais, procedo a intimação da parte autora, para no prazo 

legal, apresentar impugnação. Cuiabá-MT, 3 de julho de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024336-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que contestação de ID 13861812 é 

tempestiva. Ademais, procedo a intimação da parte autora, para no prazo 

legal, apresentar impugnação. Cuiabá-MT, 3 de julho de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746874 Nr: 44100-51.2011.811.0041

 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): MAIA MAGAZINE COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, EDVALDO COSTA GOMES, GERALDO MAIA, 

ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,Posto isso, tendo em vista a inexistência de impedimento quanto ao 

requerido às fls. 112/120, defiro o referido pleito e, concedo, a partir da 

publicação desta, o prazo de 15 dias para que o executado MAIA 

MAGAZINE COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA, EDVALDO COSTA 

GOMES e ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, cumpram a sentença de fls. 

108, observando-se o valor apresentado pelo causídico exequente (R$ 

114.522,56, que deverá ser devidamente atualizado até o dia do 

pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015.Saliento que a intimação deverá ser realizada via DJE, nos 

moldes do artigo 257, inciso I, do NCPC, o edital deverá ser publicado uma 

vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, haja vista que os executados 

foram citados fictamente (fls. 99/101).Após, tudo cumprido, intime-se o 

exequente para que traga o cálculo atualizado, no prazo de 15 dias, após, 

retornem-me os autos para a realização de penhora online, conforme 

requerimento de fls. 113.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 861424 Nr: 2845-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:5658 - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Em primeiro lugar, intimo o requerente Mário Márcio por meio de sua 

patrona, para que se manifeste acerca do comprovante de pagamento 

apresentado pela instituição financeira às fls. 125/126, bem como 

apresente seus dados bancários, no prazo de 15 dias.

Ademais, em atenção ao requerimento de fls. 133/135, intimo o requerente 

Mário, por meio de sua patrona (via DJE), para no prazo de 15 dias, 

efetuar ao pagamento do valor da condenação – fls. 134 (que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, intime-se o causídico exequente para que 

traga aos autos o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 dias.

Em seguida, venham-me os autos conclusos para realização do bloqueio 

on-line (fls. 135, alínea “d”).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 73981 Nr: 12362-94.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO, Maria 

da Silva Grando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERLEY RODRIGUES 

RIBEIRO - OAB:3022/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Em atenção aos requerimentos de fls. 250/251 e 255/256, intimo o Banco, 

por meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor da condenação – fls. 243vº e 256 (que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, intime-se o exequente para que traga o 

cálculo atualizado e, em seguida, retornem-me os autos conclusos para 

bloqueio online (fls. 250).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1006450 Nr: 26106-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVALCANTE SOUZA & SOUZA LTDA, 

ILEANA CAVALCANTE COSTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação cobrança em fase de liquidação/cumprimento 

de sentença.

O causídico do Banco pugnou pelo liquidação/cumprimento da sentença, 

conforme se vê às fls. 93/98.

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 91.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem,

 Considerando-se o requerimento de fls. 93/96, intime-se o executado 

THIAGO, pessoalmente, via correio com aviso de recebimento (endereço 

de fls. 79/80), para no prazo de 15 dias, cumpra a sentença, 

observando-se os cálculos de fls. 97/98, sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Após, em caso de silêncio, intime-se o Banco para que atualize o cálculo 

em igual prazo, se for o caso.
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Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 855218 Nr: 57691-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Em atenção ao requerimento de fls. 313/315, intimo a administradora BB, 

por meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor descrito na petição de fls. 314 (que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, intime-se o exequente para que requeira o 

que de direito no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento, haja vista o 

término da prestação jurisdicional.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746885 Nr: 44111-80.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE MENDES LTDA, VILMAR 

ANTONIO MENDES, LOURDES CAPRINI MENDES, JIAN CARLOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:15763-A/PA, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)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.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)(...)Feitas essas considerações, designo o dia 22 de agosto de 2018, 

às 16h00, para realização de audiência de tentativa de conciliação, 

cabendo às partes comparecer em juízo ou se fazer representar por 

pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes 

os respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC).Por verificar que apenas a 

empresa requerida e o Sr. Jian Carlos foram citados no ano de 2012, e 

com o fito de evitar nulidades futuras, defiro o pleito de fls. 137.Posto isso, 

intime-se o requerido Jian Carlos Mendes no endereço: Avenida Newton 

Rabello de Castro, Nº 144, Bairro: Pedra 90, bem como citem-se Lourdes 

Caprini Mendes e Vilmar Antonio Mendes (representante legal da empresa 

Restaurante Mendes) no endereço: Avenida Pedro Paulo de Faria Jr, Nº 

1934, Quadra 12, Bairro: Distrito Industrial, todos nesta cidade, via 

mandado, 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.Com efeito, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ(...)sob pena de extinção por manifesto desinteresse.Em caso de 

silêncio, intime-se o requerente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Intimo o requerente, 

via DJE da designação supra(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785445 Nr: 39293-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Outrossim, procedo à penhora (Tabela FIPE – R$19.265,00) e inclusão 

da restrição de circulação quanto ao veículo Palio Economy, placa NUG – 

8225, cujo extrato servirá como termo. Com efeito, expeça-se mandado de 

remoção a ser cumprido nos endereços de fls. 38 e 55. Ato contínuo, 

intimo o exequente para que promova ao pagamento da diligência no prazo 

de 15 dias. Consigno que as diligências deverão ser recolhidas, 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, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 110164 Nr: 1452-37.2003.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRYAN CORA MORAIS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT, CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOSA - OAB:3.983/MT, 

IONE FERREIRA CASTRO - OAB:4298

 Vistos e examinados estes autos de nº. 1452-37.2003.811.0041 - Código 

nº 110164 que move Banco Bradesco S/A em face de Miryan Cora Morais 

Gomes e Bernardo Gomes.

Trata-se de Ação de Execução Hipotecária ajuizada por Banco Bradesco 

S/A em face de Miryan Cora Morais Gomes e Bernardo Gomes, todos 

qualificados nos autos em referência.

As partes entabularam acordo às fls. 108/109, no montante de 

R$80.000,00 à vista, bem como pugnaram pela homologação do pacto, 

com a consequente extinção do feito, em razão da quitação integral do 

débito.

Requereram, ainda, pela expedição de ofício para baixa das penhoras 

recaídas sobre o imóvel matriculado sob o nº 41.607 e 41.608 (vaga de 

garagem), registrados no Cartório do 6º Ofício desta Comarca.

As partes renunciaram ao prazo recursal.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção 

é a medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo de vontades e a renúncia do 

prazo recursal e, via de consequência, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Execução Hipotecária formulada por Banco Bradesco S/A em 

face de Miryan Cora Morais Gomes e Bernardo Gomes, todos qualificados 

nos autos em referência, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

Com efeito, expeça-se ofício ao 6º R. G. I. da Comarca de Cuiabá, para 

que promova às necessárias baixas referentes as matrículas nº 41.607 e 

41.608.

 Após, arquivem-se, procedendo às anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 459049 Nr: 28768-78.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI CORREA VERARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/RS 43.621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 
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OAB:13.245-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Indefiro o pleito contido às fls. 129/130, 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, ante o teor 

da certidão de fls. 127, intimo o exequente para, no prazo de 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), bem como se manifestar acerca das pesquisas 

acostadas às fls. 85/89, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.Desta feita, expeça-se mandado de citação ao endereço: 

Avenida Doutor José Feliciano de Figueiredo, Nº 84, Edifício Nápoli, Apto. 

6006, T 6, Bairro Centro Sul, nesta cidade, salientando que, se necessário, 

A CITAÇÃO PODERÁ SER FEITA POR HORA CERTA, em observação ao 

que dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.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 10% 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.: 114086 Nr: 4068-82.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYRIAM CORA MORAIS GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA DANIELA MORAIS 

GOMES DA SILVA - OAB:8829, SHEILA RHEINHEIMER - OAB:7829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de Embargos à Execução ajuizada por Myrian Cora 

Morais Gomes e Bernardo Gomes em face de Banco Bradesco S/A, todos 

qualificados nos autos.

Ante a homologação do acordo entabulado nos autos da execução nº 

1452-37.2003.811.0041 nesta oportunidade, é evidente que esta ação 

perdeu seu objeto.

As partes renunciaram ao prazo recursal.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

renúncia ao prazo recursal e, via de consequência, JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Embargos à Execução proposta por Myrian Cora 

Morais e Bernardo Gomes em face de Banco Bradesco S/A, todos 

qualificados, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.

Eventuais custas remanescentes, à cargo dos Embargantes.

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

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 34931 Nr: 8136-46.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma forte Belo, DILMA GUIMARÃES DIAS, Hudson 

Mudin da Rosa, Itamar Antonio de Mendonça, LEONARDO FERREIRA DA 

SILVA FILHO, Magali Xavier Rechsteiner, Myrian Cora Morais Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT, IONI FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B, JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA - OAB:9093/MS, PATRÍCIA DANIELA MORAIS 

GOMES DA SILVA - OAB:8829, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - 

OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.INTIMO a Advogada Regina Maria de Moraes para esclarecer 

em 15 dias a carga dos autos por mais de 30 dias conforme certidão de 

fls.955/956, sob pena de comunicação à OAB.Em primeiro lugar, 

proceda-se ao desentranhamento da petição constante às fls. 944/950, 

haja vista que o referido petitório não pertence a este feito e sim ao de 

código nº 349341 da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública.Tratam-se 

os autos de execução hipotecária formulada por Banco Bradesco em face 

de Myrian Cora Morais Gomes e Bernardo Gomes, todos qualificados.,, 

bem como consignou que os valores depositados nos autos serão 

levantados pela requerente. Por fim, renunciou ao prazo recursal. O 

Banco manifestou concordância com a desistência do feito (fls. 953) 

desde que não seja condenado ao pagamento de custas.Os autos 

vieram-me conclusos.Pois bem.Ante a concordância do Banco (fls. 953) 

quanto ao pleito de fls. 940, HOMOLOGO a desistência da ação quanto 

aos requerentes MYRIAN e BERNARDO, uma vez que entabularam acordo 

com o Banco nos autos da execução hipotecária de código nº 34931, 

devendo a liquidação prosseguir quanto aos demais requerentes, com as 

anotações devidas.Assim, ante o depósito dos honorários periciais de fls. 

938/939, DESIGNO o dia 09/07/2017 às 14 horas para início dos 

trabalhos.Ademais, com a apresentação e juntada do laudo, intimem-se as 

partes para manifestarem em 10 dias.Tudo cumprido, conclusos para 

deliberações e expedição do alvará judicial em favor do expert em sua 

integralidade.No mais, ante o silêncio dos autores quanto aos honorários 

advocatícios, JULGO E DECLARO QUITADA a verba em comento, restando 

ao interessado declinar seus dados para levantamento, mediante 

alvará.Por fim, ante o contido na parte final da petição de fls.940, ante a 

pluralidade de autores, para o caso de pedido de levantamento, deverá 

ser indicado, mediante comprovante, das consignações feitas por Myrian 

e Berardo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1005119 Nr: 25586-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, INDEFIRO o pleito de fls. 78 considerando as pesquisas 

de endereços efetuadas por meio dos sistemas Infojud e Infoseg.

Desta feita, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias acostar aos 

autos a comprovação da publicação do edital conforme determinado às 

fls. 72, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se o requerente, 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 10% 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.: 153760 Nr: 19204-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO FIGUEIREDO NUNES DA CUNHA, MARCIA 

HELENA LOBO NUNES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinícius Barros 

Ottoni - OAB:16785, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR

 Vistos, etc.

Vislumbra-se dos extratos em anexo que a Conta de Depósitos Judiciais 

promoveu à regularização dos depósitos efetuados neste feito, no 

montante de R$52.022,72 – posição em 28/06/2018, assim, é evidente que 
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o requerimento para expedição de novo ofício ao SISCONDJ sobejou 

prejudicado, remanescendo, apenas, a expedição do Alvará em favor dos 

requerentes, PORTANTO, intimo as partes para manifestarem em 15 dias, 

caso tenha algo a reclamar, ainda quanto a valores pendentes.

RESTANDO INERTE e/ou estando de acordo com esse, INTIMEM-SE para 

em 15 dias, conforme dispõe o Provimento nº 68/2018 – CNJ que em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Com o retorno dos autos, o Alvará Judicial será expedido em nome de 

EUGÊNIO FIGUEIREDO NUNES DA CUNHA, CPF Nº 241.325.941-49, 

AGÊNCIA Nº 3499-1, CONTA CORRENTE Nº 3062280-8, BANCO DO 

BRASIL S.A., com arquivamento definitivo do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777488 Nr: 30854-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 ... Quanto a todos os demais encargos elencados pelo autor, faculto ao 

réu o prazo de 30 dias para exibir nos autos a documentação 

comprobatória da legalidade de cada um, seja por meio do contrato firmado 

entre as partes, por meio do “Quadro de Tarifas Máximas e Serviços” que 

afirma o Banco ter, por todo o período, afixado em suas agências, na 

forma da Resolução 2.303/1996 – BACEN e, ainda, a regulamentação do 

Banco Central quanto a cada um dos encargos incidentes em cada 

período. Com esta documentação nos autos, dê-se vista ao perito para 

conclusão do laudo no prazo de 30 dias, competindo a este observar a 

regularidade da incidência de cada encargo, com base na documentação 

a ser exibida pelo Banco, e também mediante a verificação se houve a 

respectiva contrapartida na prestação de serviço ofertada pela instituição 

financeira, como exemplificado pelo réu em suas manifestações quanto a 

“tarifa de emissão de cheque”, eram explicitadas por meio do “Quadro de 

Tarifas Máximas e Serviços” afixada em suas agências, na forma da 

Resolução 2.303/1996 – BACEN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 401751 Nr: 34057-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERSON NOGUEIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca do A.R de fls. 166, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1024899 Nr: 34254-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ANTONIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17.686/O/MT, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

OAB:16.625-O

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação monitória proposta por Banco do Brasil S/a 

em face de Ana Antonia Martins.

Foi exarada sentença às fls. 66/68, em seguida, a requerida foi intimada à 

efetuar ao pagamento da condenação, contudo, apresentou

 novamente embargos monitórios (fls. 98/104).

O Banco por sua vez arguiu a inadequação da via eleita, bem como 

manifestou-se pela rejeição dos embargos (fls. 106/116).

Pois bem,

 Em primeiro lugar, quanto ao pleito de fls. 98/104, nota-se que já houve 

análise dos embargos monitórios na ocasião da sentença (fls. 66/68), 

assim, é evidente que o pleito da requerida não merece ser conhecido.

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).

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 exequente pessoalmente para que 

promova ao andamento processual, no prazo de 15 dias, sob a mesma 

admoestação.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 824686 Nr: 30731-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD ROCK MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de nova tentativa de bloqueio on-line, 

via BanceJud, conforme se vê às fls. 78/80.

Pois bem,

Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência 

de saldo quando da realização da ordem de fls. 48/49 e, ao ver deste 

Juízo Especializado, a realização de nova pesquisa é medida inócua, 

razão pela qual INDEFIRO o referido pleito.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO 

CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de 

reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, 

requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não 

tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do 

exequente.

2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que 

a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.

Após, considerando-se que todas as diligências realizadas pelo 

exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de bens 
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penhoráveis, restaram infrutíferas e inexistindo qualquer impedimento, 

SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, III do CPC/2015.

Sem prejuízo, 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.: 764976 Nr: 17652-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APÍDIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

EDEMIR PASSOS AMORIM

 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 executiva formulada por Banco Bradesco S/A 

em face de Apídia Distribuidora de Alimentos Ltda e outro.

O Banco informou a falência do executado às fls. 82, assim como 

requereu a suspensão do feito.

Em seguida, pugnou pela citação do ficta dos executados.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Tendo em vista a convolação da recuperação judicial em falência (extrato 

em anexo), cujo crédito oriundo deste feito encontra-se habilitado 

(Contrato nº 003.965.659 – fls. 18) é inconteste que, uma vez decretada à 

liquidação extrajudicial/falência (Sentença exarada nos autos de código nº 

291314 da Comarca de Várzea Grande-MT em 30/07/2014 – extrato em 

anexo), impõe-se, “incontinenti”, a SUSPENSÃO da presente ação 

executiva iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da 

liquidanda.

Com efeito, é sabido que a parte interessada procederá à habilitação de 

seu crédito e participar do concurso de credores no juízo universal, o que 

já foi realizado no juízo falimentar (autos nº 291314) não se afigurando 

admissível a pretensão de executar a despeito de seu título judicial, sob 

pena de se acarretar a indevida redução ou constrição do patrimônio da 

devedora em detrimento dos demais credores da massa falida.

Desta feita, considerando-se que a competência é evidentemente do juízo 

falimentar, intimo o exequente para que se manifeste no prazo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos para deliberações e análise do 

pleito de fls. 84.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 994131 Nr: 20576-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVESTRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248.505, JOSE 

MARTINS - OAB:84.314/SP, MARCIO F. ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta feita, expeça-se o regular edital de citação, 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. Em seguida, 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. 

Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada e, 

considerando-se que todas as diligências realizadas pelo exequente e por 

este Juízo Especializado visando à localização de bens penhoráveis, 

restaram infrutíferas e inexistindo qualquer impedimento, SUSPENDO o 

presente feito, nos moldes do artigo 921, III do CPC/2015. Sem prejuízo, 

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.: 713437 Nr: 7942-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRENTE NOVA MÓVEIS E COLCHÕES LTDA 

EPP, VANDERLEI APARECIDO GUEDES, LUIS ROBERTO GUEDES, JOSÉ 

GERALDO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE M. COELHO - 

OAB:14559, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da melhor análise dos autos, constata-se a ausência de 

substabelecimento ao subscritor da petição de fls. 65.

Desta feita, intimo o causídico Bruno Felipe M. Coelho para, no prazo de 15 

dias acostar aos autos seu instrumento procuratório, demonstrando ter 

poderes para estar em juízo em nome da Instituição Financeira.

Após, concluso para análise do pleito de fls. 65.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 838622 Nr: 43235-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINA MARQUES CONCEIÇÃO - ME, 

JOSELINA MARQUES CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a 

insuficiência de saldo quando da realização da ordem de fls. 46/47 e, ao 

ver deste Juízo Especializado, a realização de nova pesquisa é medida 

inócua (valor ínfimo em comparação com o montante devido atualizado), 

razão pela qual INDEFIRO o referido pleito. (...) Com efeito, vê-se dos 

autos que a IRESOLVE se manifestou às fls. 80/93, requerendo a sua 

inclusão no polo ativo da ação em razão da cessão dos créditos, contudo, 

deixou de fazer prova do alegado. Assim, ante a ausência de 

comprovação de cessão de créditos noticiada, intimo os causídicos 

cadastrados nos autos para que tragam aos autos a prova da referida 

cessão no prazo de 15 dias. Em caso de silêncio e, considerando que 

todas as diligências realizadas pelo exequente e por este Juízo 

Especializado visando à localização de bens penhoráveis, sobejaram 

infrutíferas, SUSPENDO o presente feito nos termos do art. 921 do 

CPC/2015. 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.: 707290 Nr: 983-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTRAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 

RINALDA DA OLIVEIRA SILVA, LAURINDO RISSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulados por Banco 

Bradesco S/A em face de Eletrotrafo Comércio e Serviços Ltda –ME e 

outros, todos qualificados nos autos.

O exequente pugnou pela penhora dos bens que guarnecem a sede da 

empresa, bem como da residência dos executados, conforme se vê às fls. 

113.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Vê-se dos autos que foram realizadas todas as pesquisas com o fito de 

encontrar bens dos executados passíveis de serem penhorados, todavia, 

ela sobejaram inexistosas (fls. 69/77).

Nessa senda, em atenção ao requerimento de penhora de bens que 

guarnecem a sede da empresa e da residência dos executados, é sabido 

que a espécie, a penhora de bens domésticos de pouca monta e de 

comercialização e alienação reduzidas, frustra a própria satisfação do 

crédito e viola o mínimo existencial, que é inerente à pessoa dos 

Executados.

Assim, dada a excepcionalidade da penhora, INDEFIRO tal requerimento, 

salientando, inclusive que das informações da DRF, tal pleito não encontra 

suporte no que diz respeito a pessoa jurídica.

Posto isso, considerando-se que todas as diligências realizadas pelo 

exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de bens 

penhoráveis, restaram infrutíferas, nos moldes da decisão de fls. 110vº 

parte final e, MANTENHO a SUSPENSÃO do feito nos termos do artigo 921, 

III do CPC/2015.

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.: 127382 Nr: 14954-43.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍLIAN SERRA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Furtado Ayres - 

OAB:17.380-OAB/DF., RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT, ANTONIO JUVENAL CAVALCANTE - 

OAB:3388/MT

 Vistos, etc.

O Banco exequente pugnou pela realização de novo bloqueio via 

BacenJud, conforme se vê às fls. 165.

 Pois bem,

Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência 

de saldo quando da realização da ordem de fls. 96/97 (ínfimo frente ao 

montante devido), ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova 

consulta ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual indefiro o 

referido pleito.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO 

CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de 

reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, 

requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não 

tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do 

exequente.

2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que 

a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.

Ademais, tenho que após esgotados os atos por parte do judiciário, 

compete ao credor demonstrar a existência de bens penhoráveis, como 

isso não ocorreu, considerando-se que todas as diligências realizadas 

pelo exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de 

bens penhoráveis, restaram infrutíferas, MANTENHO a SUSPENSÃO do 

presente feito, nos moldes do artigo 921, III do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 807374 Nr: 13848-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARMARINA DA COSTA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução precedida de cusba e 

apreensão formulada por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG – Brasil Multicarteira em face de Narmarina da 

Costa Monteiro.

O credor requereu a suspensão do feito nos termos do art. 921 do Código 

de Processo Civil.

Pois bem.

Em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio da ANOREG e 

do RENAJUD com o fito de localizar bens imóveis e móveis em nome do(s) 

executado(s), ocasião em que sobejaram infrutíferas (extratos em anexo).

 Outrossim, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca das pesquisas realizadas no presente feito e/ou indicar bens dos 

executados passíveis de serem penhorados, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse no prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, via correio com aviso de recebimento, para que no prazo 

de 15 dias dê prosseguimento ao feito, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1053672 Nr: 48225-23.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI TIEME FREIRE DALLA VECHIA

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

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 40, devolva-se a missiva ao 

Juízo de origem com as nossas homenagens, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo, com fulcro no artigo 393 da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 889096 Nr: 22655-69.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor da petição de fls. 112, bem como o retorno negativo 

das diligências realizadas, devolva-se a missiva ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 761734 Nr: 14223-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO 

PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTO INTEGRADA COMERCIO 

ORTODONTICOS LTDA ME, FRANCISCO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MARTINS CARDOZO 

DIAS - OAB:252.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Tratam-se os autos de ação de execução formulada por 

Livorno Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados 

em face de Orto Integrada Comércio Ortodônticos Ltda e outro. Foram 

realizadas todas as pesquisas com o fito de localizar bens do executado 

passíveis de serem penhoradas, contudo, sem sucesso. Ante a ausência 

de citação dos executados, o exequente pugnou pela realização de 

pesquisa para localização do paradeiro dos devedores (fls. 100). Pois 

bem. Em primeiro lugar, procedo à realização de pesquisa via INFOSEG, 

ocasião em que chegou aos seguintes endereços: - Rua Professora 

Neuza Lula Rodrigues, nº 150, Residencial Camacho, Casa nº 372, CEP: 

78035-600. - Avenida das Flores nº 321, Jardim Cuiabá, CEP: 78043-172 

(extrato e fls. 05). Consignando, ainda, que poderá ser encontrado no 

seguinte endereço: - Avenida Senador Filinto Muller, nº 516, Edifício 

Barcelona, apto 1.402, Bairro Duque de Caxias, CEP: 78043-400 (fls. 05). 

Para tanto, intimo o exequente para que, 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, de controle dos 

depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de 

Cuiabá/MT, que será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Sobejando 

infrutífera a diligência, ante a orientação do CNJ de que a citação por edital 

seja precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito, 

expeça-se o regular edital de citação do(s) executado(s), com prazo de 

20 dias. (...) Não cumprida às determinações retromencionadas, a 

MANUTENÇÃO da SUSPENSÃO é a medida que se impõe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 360615 Nr: 30540-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMAR REPRESENTAÇOES COMERCIAL LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a manifestação de fls. 97/98, expeça-se mandado de intimação a 

Sra. Soeli da Silva Souza Campos (diligência às fls. 99), representante 

legal da empresa executada (fls. 92) a ser cumprido no endereço Rua 

Monte Castelo, nº. 265, Vila Militar, Cuiabá, CEP: 78040-870 (fls. 86 – 

recebido por Sueli Campos) para o cumprimento da sentença no prazo de 

15 dias, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523 do Código de 

Processo Civil.

Após, em caso de silêncio e, tratando-se de direito disponível e inexistindo 

bens penhoráveis, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 355642 Nr: 26147-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELIA CAVALCANTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238-B, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:OAB/MT 18.216, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA JOCIANE LEITE 

BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em primeiro lugar, junte-se a petição do requerido constante na capa dos 

autos, datada de 05/06/2018, Protocolo nº 592063/2018.

Ante a juntada do comprovante de publicação do Edital de citação de fls. 

137, cumpra-se o disposto no penúltimo parágrafo do despacho de fls. 

124/125 “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.”

Ademais, indefiro o pleito de fls. 135, ante às pesquisas realizadas às fls. 

126 e 127.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 739735 Nr: 36410-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILAILTON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 ,fazendo prova do alegado.O requerido aduziu às fls. 478 que o contrato 

foi quitado e que não havia valor credor para nenhuma das partes.Com o 

retorno a contadoria do Juízo, firmou o laudo que a instituição financeira 

deveria efetuar ao pagamento de R$25.108,67 em favor do requerente em 

virtude dos valores pagos à maior no contrato de 36 meses.O autor 

concordou com o laudo às fls. 492/493, bem como apresentou seus dados 

bancários.A requerida, por sua vez, trouxe aos autos o cálculo de fls. 

494/497 dizendo que o valor devido é o de R$11.001,02, requerendo, por 

fim, a sua homologação.Pois bem. Em primeiro lugar, tem-se na sentença 

que foi afastada a aplicação dos juros remuneratórios como encargo 

moratório, substituindo pelo IGPM, confirmado em grau de recurso, no 

entanto, quando da impugnação de fls.494, afirmou a Aymoré que a 

atualização deveria dar-se somente pelo INPC e a contar da citação, no 

entanto, essa afirmação não acompanha o disposto na sentença, que 

determinou a substituição dos juros remuneratórios na fase de 

inadimplência, pelo INPC, portanto, o cálculo, deverá observar a data do 

desembolso e não da citação.Desta feita, denota-se que os argumentos 

da ré, estão em desacordo com a sentença e demais contidos no caderno 

processual, razão pela qual devem prevalecer os cálculos elaborados 

pelo Contador do Juízo, eis que estão em consonância com os critérios 

definidos no presente feito.Assim, RECHAÇO as alegações contidas na 

impugnação da requerida de fls. 494/497 e, de consequência HOMOLOGO 

o laudo de fls. 481/490.Desta feita, intimo a instituição financeira, por meio 

de seus patronos, via DJE, para que efetue ao pagamento do valor 

constante às fls. 490vº, devidamente atualizado na data depósito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa do art. 523 CPC/2015.Outrossim, com 

o decurso do tempo, devidamente certificado, intime-se o requerente, via 

DJE, para que apresente o cálculo atualizado e requeira o que de direito 

em igual prazo.Em caso de silêncio, ante o término da prestação 

jurisdicional, arquivem-se os autos com as formalidades de 

praxe.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 751257 Nr: 3004-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, VICENTE 

JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Itaú Unibanco S/A 
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e VJ de Oliveira & Cia Ltda ME em face de Vicente José de Oliveira.

Foram realizadas todas as pesquisas pertinentes às fls. 125/157, contudo, 

sobejaram infrutíferas.

Às fls. 159/178 o Banco compareceu aos autos informando a existência 

de 12 imóveis em nome do executado registrados no 1º R.G.I de Várzea 

Grande/MT.

Foi expedida certidão nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em atenção ao pleito de fls. 159/178, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação quanto aos bens imóveis descritos às fls. 159vº - 

loteamento Rosa Imperial (endereços fls. 160vº a 178).

Ademais, intimo o exequente para que no prazo de 15 dias, deposite as 12 

(doze) diligências para cumprimento dos mandados expedidos nestes 

autos.

Com efeito, consigno que as diligências deverão ser recolhidas, 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).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1077385 Nr: 58875-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELYEL G. DE A. BAIOCCO – ME, CARLA 

DÉBORA DE AMORIM BAIOCCO, JONAS ANTONIO BAIOCCO

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

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

Gustavo R. Góes Nicolasdelli - OAB:17.980-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o substabelecimento de fls.58, sem fundamento a questão 

de ordem, portanto, dela não conheço e procedo a exclusão dos 

causídicos Gustavo R Góes e Fabiula Muller.

Ademais intimo o autor para que no prazo de 15 dias cumpra o despacho 

de fls. 47, sob pena de extinção, observando que no caso de silêncio, não 

será necessária nova expedição de AR, ante o contido às fls. 59 e a 

inércia da Instituição Financeira.

Outrossim, saliento que em caso de pedido protelatório, que não tenha o 

condão de solucionar a pendência acima, será aplicada a multa do artigo 

77, IV do CPC., em 10% do valor da causa em favor do Estado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 248955 Nr: 16276-93.2006.811.0041

 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: ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA

 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: INÁCIO PIRES GODINHO - 

OAB:10068-MT, STELLA HAIDAR ARBID - OAB:10.931/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por ABN AMRO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A em face de GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA para 

confirmar a liminar de reintegração de posse, consolidando a posse plena 

do bem apreendido em mãos da requerente e, quanto aos demais, 

condeno o réu às perdas e danos, equivalente ao pagamento do que foi 

contratado, mediante o desconto do que foi pago e do preço auferido com 

a venda em leilão, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.Condeno 

o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor atualizado da causa.Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746880 Nr: 44106-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCIMENTO JUNIOR & ECHER LTDA - ME, 

JUSTINO JOSÉ NASCIMENTO JÚNIOR, MICHEL ROGER ECHER, CLEIDE 

REGINA RIBEIRO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 142/143, devendo para tanto, trazer 

registro de andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro 

documento hábil para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer 

possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1045852 Nr: 44294-12.2015.811.0041

 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: EDER LUCAS DE REZENDE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY L. G. DE ALMEIDA - 

OAB:16279/MT, JOSÉ EDUARDO DE O. FIGUEIREDO - OAB:13.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16655A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por EDER LUCAS 

DE REZENDE em face de BANCO PANAMERICANO S/A, para determinar a 

devolução da cobrança efetuada a título de “Pgto Outros Serviços 

(corresp.)” em R$ 4.873,09, restituindo-se de forma simples, corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária 

pelo INPC, contado da contratação.Por ter o autor decaído em maior parte, 

condeno-o ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários 

advocatícios em R$ 2.000,00, contudo suspendo a condenação pelo prazo 

de 05 anos, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária, e o réu 

ao pagamento das custas remanescentes e honorários em R$ 

600,00.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1045852 Nr: 44294-12.2015.811.0041

 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: EDER LUCAS DE REZENDE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY L. G. DE ALMEIDA - 

OAB:16279/MT, JOSÉ EDUARDO DE O. FIGUEIREDO - OAB:13.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16655A

 Vistos etc.

Constato às fls.120v a nova denominação do Banco Panamericano para 

Banco Pan, inclusive com CNPJ diferente do contido na exordial, portanto, 

procedam as anotações devidas.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se encontrava concluso 

em gabinete triado entre os processos aptos apenas para 
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despacho/decisão interlocutória.

Contudo, por verificar que o feito encontra-se pronto para sentença, 

passo à imediata prolação.

 Assim, segue sentença em 18 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095325 Nr: 8540-72.2016.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO MENDONÇA SCHIPHORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BRADESCO CARTÕES S/A em 

face de PAULO ROGÉRIO MENDONÇA SCHIPHORST, condenando o réu ao 

pagamento de R$ 115.744,77, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

ajuizamento da ação.Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 894480 Nr: 26201-35.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCC ASSES. EMPRESARIAL LTDA, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 (...) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Embargos à execução proposta por 

F.C.C. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e outro em face de ITAÚ 

UNIBANCO S/A, o que faço com amparo legal no art. 485, V, do CPC. 

Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão 

das benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de junho de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025167-03.2017.8.11.0041

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:

WERNER LUIZ REUTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025167-03.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: WERNER LUIZ REUTER Vistos. No ID: 12857014, as partes 

apresentam acordo, pugnando por sua homologação. Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo de vontades e 

determino a SUSPENSÃO do feito até o dia 14/04/2019, nos termos do 

artigo 922, do Novo Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, 

intime-se o autor para manifestar-se em 05 dias acerca do adimplemento 

da avença, salientando que em caso de silêncio será tido como cumprido. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 03 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033711-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (AUTOR)

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994/B (ADVOGADO)

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033711-77.2017.8.11.0041. AUTOR: REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA, GERALDO ALUIZIO GUIMARAES RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos 

etc. Pleiteia o requerido, na contestação Id. 13695864 e também na petição 

Id. 13712759, pela restituição do prazo para a apresentação de sua 

resposta, em virtude de a instabilidade no PJE entre os dias 03/06/2018 a 

15/06/2018. Trata-se de fato público e notório, já que até mesmo o Poder 

Judiciário, em seu trabalho interno, restou também prejudicado no período 

mencionado pelo réu, em que havia grande dificuldade de acesso a 

plataforma PJe. Demais disso, o fato em comento encontra-se corroborado 

por meio da certidão emitida pelo Poder Judiciário (Id. 13695887), como 

também pelas matérias coligidas pelo réu (Id. 13695974 e 13683281), 

aliado à clara demonstração de que o causídico do réu entrou em contato, 

via web e-mail, com o E. TJMT (Id. 13712812), por não conseguir 

“carregar” a contestação e todos os documentos que esta instrui. Desta 

sorte, não obstante o teor da certidão Id. 13664297, ACOLHO o pleito de 

reabertura do prazo e, de conseguinte, declaro a tempestividade da 

contestação protocolizada neste caderno processual. Intimo a parte 

autora, por meio de publicação desta decisão no DJE, para impugnação no 

prazo legal. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016619-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUVIRGES GARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016619-52.2018.8.11.0041. AUTOR: EDUVIRGES GARCIA DE OLIVEIRA 

RÉU: BANCO BMG Vistos etc. Nos termos do item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao autor os benefícios 

da justiça gratuita, ressalvando-se que estes poderão ser revogados a 

qualquer tempo, se comprovados a inexistência ou desaparecimento dos 

requisitos essenciais a sua concessão, conforme disposto no artigo 7º, 

da Lei n. 1.060/50. Trata-se de AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE 

CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO TUTELA ajuizada por EDUVIRGES GARCIA DE OLIVEIRA 

em face de BANCO BMG S/A objetivando o requerente, em tutela de 

urgência: - que o réu se abstenha de efetuar o desconto a título de cartão 

de crédito em seu salário, com expedição de ofício à fonte pagadora; - que 

o réu se abstenha de inserir seu nome em cadastros de inadimplentes; - a 

determinação ao réu de exibição do contrato e extratos mensais, bem 

assim o comprovante de entrega e recebimento do cartão de crédito, bem 

como a informação acerca do saldo devedor, com a inversão do ônus da 

prova; Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está 

prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a 

sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 
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do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito se encontra, salvo 

robusta prova em contrário, devidamente aclarada nos autos. Isso porque 

o autor demonstrou que, não obstante o recebimento do crédito de R$ 

906,30, via TED na data de 19/01/2012 (Id. 13668731), até os dias atuais 

vem sendo descontada em sua folha de pagamento o valor aproximado de 

R$ 55,66, com pouca variação de um mês a outro, o que demonstra, salvo 

melhor juízo (Id. 13668616 a Id. 13668652), que não houve por todo este 

interregno a utilização do cartão de crédito para o seu fim precípuo, 

limitando-se a relação à transferência indicada. E ainda, consoante as 

alegações postas na exordial, foram descontados 77 parcelas, que 

somam o equivalente a R$ 4.285,82 pelo empréstimo de apenas R$ 906,30. 

Demais disso, constato que por meio do documento Id. 13668597 o autor 

comprovou ter feito o requerimento administrativo, via PROCON, do 

contrato objeto da relação entre as partes, sem atendimento, de modo que 

lhe socorre o direito à exibição de toda a documentação inerente à relação 

entre as partes, na forma pleiteada na exordial, posto que, considerando a 

relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já 

determino a inversão do ônus da prova com relação aos documentos em 

que o consumidor possui hipossuficiência em sua produção. Desta sorte, 

DEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência, com a imediata 

expedição de ofício à PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, para que 

cessem os descontos lançados pelo Banco BMG S/A a título de cartão de 

crédito, bem como determino ao réu que, com a contestação, proceda a 

exibição do contrato, extratos mensais, planilha de evolução do débito e 

demais documentos inerentes à relação entre as partes, na forma posta 

na exordial No mais, destaco 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. 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). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processo proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, aliado ao fato que de forma expressa o autor 

afirmou na exordial ter interesse no comparecimento em audiência, 

designo o dia 22/08/2018, às 17h00, para realização de audiência de 

tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em juízo ou se 

fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a 

parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer à 

audiência designada, fazendo-se na carta constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo o autor da 

designação supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015801-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015801-03.2018.8.11.0041. AUTOR: TATIANE RODRIGUES ALVES 

PARENTE DE ANDRADE RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Prefacialmente, intimo a autora, por meio de publicação desta decisão no 

Diário de Justiça, para regularizar a sua representação processual no 

prazo de 15 dias, com a juntada de instrumento procuratório, sob pena de 

extinção, na forma do art. 76, § 1º, I do CPC. Após sanada a 

irregularidade, desde já, passo ao exame dos demais requerimentos. 

Pleiteia a autora pela concessão das benesses da assistência judiciária ou 

de autorização de pagamento de custas ao final. Quanto ao ponto, se por 

um lado há presunção juris tantum da necessidade declarada, aliada as 

anotações restritivas de crédito demonstradas por meio do documento Id. 

135571760, por outro cariz há de se ter em vista a vultosa quantia 

transacionada e o vasto patrimônio da empresa de seu cônjuge. Desta 

sorte, com amparo legal no art. 98, § 5º, do CPC, bem assim, ao se ter em 

vista que, por meio Provimento n. 18/2012 CGJ, com base na decisão 

proferida em 13/03/2012 no PCA 0005027-08.2011.2.00.0000 – CNJ, 

ocorreu a revogação da limitação contida no item 2.14.8.1.4 da CNGC, 

DEFIRO a autora o benefício do PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL, 

não sendo o caso de isenção dos demais emolumentos. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por TATIANE RODRIGUES 

ALVES PARENTE DE ANDRADE em face de BANCO DO BRASIL S/A 

objetivando a requerente, em tutela de urgência: - a retirada ou suspensão 

da inclusão junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a Cédula 

de Crédito Bancário – 492.101.612; - a inversão do ônus da prova; 

Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista 

no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua 

concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos. Isso porque, imperioso se faz considerar 

que o único objeto desta ação é a retirada da anotação do nome da 

autora, que figura como avalista no contrato, no qual alega existirem 

diversos imóveis em garantia, cuja avaliação superam em muito o débito 

em aberto. Tem-se no entanto que o mero ajuizamento revisional não 

possui o condão de ilidir a sua mora, posto que, nos termos da Súmula 380 

do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor", Consoante julgamento em incidente de 

Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela 

Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior Tribunal de 

Justiça decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de 

inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, 

somente será deferida se, cumulativamente: “a) a ação for fundada em 

questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela 

incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio 

do juiz”. Ainda que tenha a parte demonstrada a vasta garantia real 

prestada em contrato, por se revelar inequívoca a sua mora, em 

decorrência do inadimplemento do acordado, pelo simples ajuizamento da 

ação, que sequer busca a revisão de cláusulas, não cabe ao juízo impedir 

o direito do Banco em anotar seu nome em cadastros restritivos de 

crédito. Feitas essas considerações, tenho não aclarada a probabilidade 

do direito, de modo que INDEFIRO o pedido formulado em tutela de 
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urgência. Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos 

fatos arguidos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, desde já determino a inversão do ônus da prova com 

relação aos documentos em que a consumidora possui hipossuficiência 

em sua produção. No mais, destaco 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. 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). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processo proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

apesar de a autora, de forma expressa, afirmar na exordial não ter 

interesse no comparecimento em audiência, esta não se realizará apenas 

no caso de manifestação da parte adversa no prazo e forma aludida. 

Desta sorte, designo o dia 22/08/2018, às 16h30, para realização de 

audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em 

juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 

10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a 

prática de atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

comparecer à audiência designada, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Intimo a autora da designação supra, via publicação desta decisão 

no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003680-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003680-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE SOARES 

DIAS Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

13728604, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com relação ao 

pleito de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para que 

proceda ao desbloqueio no registro do veículo, indefiro, haja vista a 

ausência de determinação do Juízo nesse sentido. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016889-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA CRISTINA FELICIANO CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016889-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CAMILA 

CRISTINA FELICIANO CARVALHO Vistos. Conforme determina o artigo 

485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID. 13849748, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com 

relação ao pleito de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para 

que proceda ao desbloqueio no registro do veículo, indefiro, haja vista a 

ausência de determinação do Juízo nesse sentido. Ademais, constato que 

não houve recolhimento das custas processuais, razão pela qual, intimo o 

requerente para solvê-las em 15 dias. Em caso de descumprimento, 

proceda o Sr. Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao 

Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011143-33.2018.8.11.0041

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)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MTBSA CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

MAYRA BORGES E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011143-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: MTBSA CONFECCOES LTDA - ME, MAYRA 

BORGES E SILVA Vistos... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC/2015, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o 

autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito constante no ID 13284797, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 

supracitado. Ademais, constato que não houve recolhimento das custas 

processuais, razão pela qual, intimo o requerente para solvê-las em 15 

dias. Em caso de descumprimento, proceda o Sr. Gestor nos moldes das 

orientações da CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com 

as devidas anotações. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de junho de 
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2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017881-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017881-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: YANOMANI 

CARDOSO DA ROSA Vistos... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, 

do CPC/2015, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o 

autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito constante no ID 13891910, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. No mais, 

não conheço do pleito de baixa no Renajud, tendo em vista a falta de 

determinação judicial quanto a esse ato, bem como, no SERASA e demais 

Órgãos. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de junho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009086-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TRAJANO CAETANO DA SILVA TOMASINE OAB - MT23489/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009086-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZ INACIO 

ALMEIDA REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. Vislumbrando os autos, observo que o autor 

ajuizou esta ação objetivando a revisão do contrato de empréstimo firmado 

entre as partes, aduzindo a abusividade dos encargos praticados, sem, 

no entanto, exibi-lo com a exordial, ante a arguição de que a parte ré não 

cumpriu com o seu dever de entregar-lhe uma cópia, quando da 

contratação. Entretanto em se tratando de documento indispensável ao 

ajuizamento do feito, a juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração 

de que houve tentativa de requerimento administrativo é ônus que incumbe 

ao consumidor, o que não foi feito, sendo o autor intimado para sanar tal 

irregularidade no despacho de ID: 12292862. Contata-se na certidão de 

ID:13897833, que o autor apesar de admoestado, optou por manter-se 

inerte. Posto isso, ante a ausência de documento imprescindível a 

propositura da ação, a extinção é medida que se impõe. Vejamos o 

precedente jurisprudencial sore o assunto: “REVISIONAL DE CONTRATO – 

Inépcia da inicial – Apelante que não apresentou o contrato – 

Imprescindível, no caso, a indicação das cláusulas supostamente 

abusivas e apresentação do contrato questionado – Descumprimento, pelo 

apelante, do quanto determinado no art. 282, inc. III e IV, do CPC – 

Documento fundamental para prosseguimento do processo – Necessária 

obtenção, antes de tudo, do contrato que se pretende ver revisado – 

Exibição incidental do contrato - Inadequação. Recurso 

d e s p r o v i d o . ” ( P r o c e s s o :  A P L  1 0 5 6 3 2 9 2 1 2 0 1 4 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1056329-21.2014.8.26.0100, Orgão Julgador: 24ª Câmara de Direito 

Privado, Publicação: 28/03/2016, Julgamento: 17 de Março de 2016, 

Relator: João Batista Vilhena). Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTA esta AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO COM PEDIDO 

DE LIMINAR, o que faço com amparo legal no art. 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 03 de julho 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001481-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Outros Interessados:

MARINEZ ECKERT DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001481-45.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE DE RIBAMAR 

FERREIRA DA SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de ID 13511290, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação Anulatória Com Repetição Do Indébito C/C Indenização 

Por Danos Morais E Pedido De Tutela De Urgência, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 03 de junho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021950-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN ALMEIDA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021950-49.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: MIRIAN ALMEIDA ROCHA Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de MIRIAN ALMEIDA 

ROCHA, ambas qualificadas nos autos em referência, relatando que as 

partes firmaram o Contrato de Financiamento com cláusula de alienação 

fiduciária nº 20024667302 do veículo NOVO GOL, Placa OBG-2674 

descrito na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou a requerente pela 

concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da 

ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a 

condenação da requerida em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à 

causa o valor de R$ 20.196,01. A liminar foi deferida na decisão de Id: 

9073012, e a apreensão do bem ocorreu em 29 de agosto de 2017, 

conforme se infere do auto de busca e apreensão de Id: 9665152, tendo a 

requerida sido citada na mesma data. No entanto, em que pese 

devidamente citada, a requerida deixou de se manifestar, conforme se 

infere da certidão de decurso de prazo de Id: 13290377. É o breve relato. 

Decido. Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo 

do direito da autora encontra ressonância na documentação que 

acompanha a inicial. Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há de se 

considerar o resultado fático da sentença em análise, quanto à 

manutenção do contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que 

julga procedente o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual entre as partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 
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determina que: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A 

rescisão contratual decorre do inadimplemento do devedor em relação às 

prestações assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena 

do credor sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual 

existente entre partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser 

destinado ao abatimento do montante devido, salientando que subsistindo 

o débito ou existindo crédito em favor do devedor, esse poderá ser 

cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. Vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO 

DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, como 

corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a consolidação da 

posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em face do 

inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a sentença 

que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071369698, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto 

Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO 

DE NORMALIDADE DO CONTRATO - MORA CONSTITUIDA - 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – 

INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM PARA EVENTUAL 

RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO 

IMPROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em 

purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária nos termos do art. 

3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 

1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a 

ausência de abusividade contratual no período de normalidade, 

autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor 

fiduciário e consequente rescisão contratual. Somente se apura a 

existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a 

amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º 

do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a condenação do proprietário 

fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas”. (Ap 68857/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 14/04/2016) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO 

CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como consequência lógica, a rescisão contratual, em 

razão da consolidação da posse e do domínio em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, 

JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e Apreensão, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% do valor da causa devidamente atualizado. Transitada em julgado, 

em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas. P. 

I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. Dr. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito (Autos nº 1021950-49.2017)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011984-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGUENFHUIR FERREIRA SOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011984-62.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WAGUENFHUIR 

FERREIRA SOLIS Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no 

Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

em face de WAGUENFHUIR FERREIRA SOLIS, ambos qualificados nos 

autos em referência, relatando que as partes firmaram o Contrato de 

Financiamento com cláusula de alienação fiduciária nº 4368368410 do 

veículo VOLKSWAGEN VOYAGE, Placa OBS-5640 descrito na inicial. Ante 

a constituição em mora, pleiteou o requerente pela concessão de liminar 

de busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

do requerido em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 20.482,60. A liminar foi deferida na decisão de Id: 12075967, e 

a apreensão do bem ocorreu em 17 de março de 2018, conforme se infere 

do auto de busca e apreensão de Id: 12300855, tendo o requerido sido 

citado no dia 19 de março de 2018. No entanto, em que pese devidamente 

citado, o requerido deixou de se manifestar, conforme se infere da 

certidão de decurso de prazo de Id: 13301205. É o breve relato. Decido. 

Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção de 

outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito 

do autor encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial. 

Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há de se considerar o 

resultado fático da sentença em análise, quanto à manutenção do 

contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que julga procedente o 

pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as 

partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual 

decorre do inadimplemento do devedor em relação às prestações 

assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena do credor 

sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual existente 

entre partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser destinado ao 

abatimento do montante devido, salientando que subsistindo o débito ou 

existindo crédito em favor do devedor, esse poderá ser cobrado ou 

restituído em cumprimento de sentença. Vejamos os precedentes 

jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO DO 

CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, como corolário 

lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a consolidação da posse e da 

propriedade em favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do 

devedor. Desse modo, não é extra petita a sentença que acolhe o pleito de 

busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual. APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 

27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) 

DIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO 
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CONTRATO - MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM 

EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE 

DE VENDA DO BEM PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO 

DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos 

firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no 

prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. 

Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de junho 

de 2018. Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito (Autos nº 

1011984-62.2017)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018978-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO AUGUSTO PACHECO FALCAO DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018978-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: ALVARO AUGUSTO PACHECO FALCAO DE BARROS 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 

fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A em face 

de ALVARO AUGUSTO PACHECO FALCÃO DE BARROS, ambos 

qualificados nos autos em referência, visando à apreensão do veículo 

MITSUBISHI L-200, placa QBZ-6860, conforme descrito na petição inicial, 

diante de a constituição em mora do réu quanto ao contrato de 

financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação do réu, em custas e honorários de 

advogado. Atribuiu à causa o valor de R$ 18.393,65 e acostou os 

documentos aptos a amparar a ação. A liminar foi deferida na decisão de 

Id: 8234944, e o bem foi apreendido conforme auto de busca e apreensão 

de Id: 9667823, sem citação do requerido na oportunidade. O requerido 

deu-se por citado ao comparecer aos autos pleiteando pela restituição do 

veículo, mediante a purgação da mora conforme comprovante de Id: 

9661488. Desta feita, o veículo foi devidamente restituído ao requerido, 

conforme termo certidão de Id: 9711105. É o relatório. Decido. Por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, com amparo legal no art. 355, inciso I, do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, na qual visa o autor a 

apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora do réu e o gravame 

de alienação fiduciária disposto em contrato de financiamento. O bem 

descrito na inicial foi apreendido aos 25 de agosto de 2017 (Id: 9667823), 

e o requerido deu-se por citado ao manifestar nos autos na petição de Id: 

9661420, ocasião em que informou o recolhimento do valor relativo à 

purgação da mora, bem como das custas judiciais e honorários 

advocatícios. Assim, o veículo foi devidamente restituído ao requerido. Na 

petição de Id: 9907321 o Banco pleiteou pela intimação do devedor para 

que proceda ao depósito judicial do valor relativo a diligência complementar 

do Oficial de Justiça, qual seja, R$ 2.365,00. Diante de a purgação da mora 

pelo requerido, verifico que houve seu reconhecimento quanto à 

procedência do pedido, devendo o feito ser extinto. Isso porque, ao 

consignar nos autos a integralidade do débito pendente, no valor 

anunciado pelo autor na peça vestibular, admitiu como verdadeira a 

existência do débito vencido e não pago à instituição financeira, 

reconhecendo a procedência do pedido formulado. Como consequência, a 

solução é extinção do processo com resolução de mérito, nos termos art. 

487, inciso I, do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM GRAU DE RECURSO PELO RÉU DA 

AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR 

REJEITADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – 

QUITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA – RECONHECIMNTO DO 

PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. (...). Em conformidade com o disposto no § 2º, do artigo 3º, 

do Decreto-lei 911/69, com a redação dada pela lei 10.931/04, o 

PAGAMENTO da integralidade da dívida poderá ser efetuado pelo devedor 

no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar. Tal PAGAMENTO 

equivale ao reconhecimento de procedência do pedido, nos exatos termos 

do artigo 269, II, do CPC”. (TJMG AP 1.0479.05.100597-9/001 – Rel. Des. 

Sebastião Pereira de Souza). “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO 

- PURGAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO - RECONHECIMENTO PEDIDO - DISPOSITIVO ALTERADO - 

RECURSO PROVIDO. - Na ação de busca e apreensão, a purga da mora 

equivale ao reconhecimento do pedido inicial e gera a extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do Código de 

Processo Civil, impondo-se correção do dispositivo da sentença que 

extinguiu o feito sem resolução de mérito.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0433.13.026084-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª 

CÂMARA CÍVEL) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - PURGA DA MORA - PAGAMENTO 

DAS PARCELAS VENCIDAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO Com o pagamento das prestações vencidas 

ocorre a purga da mora, levando á extinção do processo, com resolução 

do mérito, em virtude do reconhecimento do pedido". (Apelação Cível 

1.0024.12.139867-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2014, publicação da súmula em 

31/01/2014) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

amparo legal no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE esta 

Ação de Busca e Apreensão com o reconhecimento do réu quanto à 

procedência do pedido, declarando quitado o contrato, competindo ao 

autor à desoneração do bem e retirada das anotações restritivas de 

crédito. Deixo de condenar o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios, uma vez que o referido valor encontra-se incluído no 

depósito judicial de Id: 9661488, sem impugnação. De outro lado, condeno 

o requerido ao pagamento do valor referente à diligência complementar 

efetuada pelos Oficiais de Justiça conforme auto de busca e apreensão 

de Id: 9667823 no prazo de 15 dias, devidamente corrigido, uma vez que 

assiste razão ao Banco em pleitear na petição de Id: 9907321 o depósito 

do complemento das custas processuais de R$2.365,00, considerando o 

teor do artigo 82, § 2º do CPC: “§ 2o A sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. No mais, quanto à 
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expedição de Alvará Judicial, dispõe o Provimento nº 68/2018 – CNJ que 

em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação. Ressaltando, ainda, que o 

efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 (dois) dias úteis após o 

decurso do prazo estabelecido para interposição de eventual recurso. 

Após, concluso para expedição do necessário Alvará Judicial, conforme 

dados bancários indicados na petição de Id: 9907321 e demais 

deliberações. Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e 

baixas devidas. Cuiabá, 28 de junho de 2018. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito (Autos nº 1018978-09.2017)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025881-60.2017.8.11.0041

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:

EDIANE MARIA DE BARROS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025881-60.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDIANE MARIA DE 

BARROS COSTA Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição (ID. 

10459186), JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido oriundos desta 

demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT para 

desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 03 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025347-19.2017.8.11.0041

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:

A.R.S.GHATTAS - EPP (EXECUTADO)

ADRIANA ROSA SILVA GHATTAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025347-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: A.R.S.GHATTAS - EPP, ADRIANA ROSA SILVA 

GHATTAS Vistos. No ID: 13391864, as partes apresentam acordo, 

pugnando por sua homologação. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, HOMOLOGO o acordo de vontades e determino a 

SUSPENSÃO do feito até o dia 20/05/2023, nos termos do artigo 922, do 

Novo Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, intime-se o autor 

para manifestar-se em 05 dias acerca do adimplemento da avença, 

salientando que em caso de silêncio será tido como cumprido. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 03 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026873-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026873-21.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: VANESSA 

AZEVEDO SANTOS FERREIRA Vistos. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID. 10214063, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro 

o pleito concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido 

oriundos desta demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT 

para desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Ademais, constato que não houve recolhimento das custas 

processuais, razão pela qual, intimo o requerente para solvê-las em 15 

dias. Em caso de descumprimento, proceda o Sr. Gestor nos moldes das 

orientações da CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com 

as devidas anotações. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de junho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026877-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARIO FERREIRA LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026877-58.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GILMARIO FERREIRA LEMOS Vistos. Conforme determina o 

artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID. 10171087, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto 

ao pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema Renajud, faço 

constar que não há determinação judicial nesse sentido. Ante a 

desistência de prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de junho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026785-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)
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MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026785-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: GABRIEL DA 

SILVA Vistos. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

10409550, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido oriundos desta 

demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT para 

desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Ante a desistência de prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de junho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027762-72.2017.8.11.0041

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:

MARIA VIRGINIA DE ARRUDA BURLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1027762-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA 

VIRGINIA DE ARRUDA BURLI Vistos. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição (ID. 10436639), JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao 

pedido de baixa na restrição judicial inserida sob o prontuário do veículo, 

faço constar que não há determinação judicial nesse sentido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 03 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019054-67.2016.8.11.0041

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:

SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA (RÉU)

MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

NILDO FERNANDES SILVEIRA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012061-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO TRINDADE GUIMARAES (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032730-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE FREITAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

ROSANGELA RODRIGUES REBELO (RÉU)

CLAUDIO JOSE DE FREITAS (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008449-91.2018.8.11.0041

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)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JD BARCELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JEAN BARCELO FERREIRA (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014514-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002452-30.2018.8.11.0041

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:

GISELE CRISTINA DE ARRUDA PEREIRA (EXECUTADO)

SUTIL AUTO MECANICA E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIR GONCALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 
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(ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.Proceda-se a penhora como postulado nos autos.Cumpra-se. 

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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015503-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOARA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO GUIDOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no 

prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007669-88.2017.8.11.0041

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:

RUBENS RIZZIERI (EXECUTADO)

NEIDE DE FATIMA RIZZIERI (EXECUTADO)

RUBENS RIZZIERI EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006996-61.2018.8.11.0041

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:

REGINALDO OLIVEIRA BASILIO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face da não localização do bem,no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já 

analisados nos autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022620-87.2017.8.11.0041

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:

LEANDRO CAMPOS PODOLAN (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face da não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já 

analisados nos autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007361-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA (RÉU)

LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA 63179644168 (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da anuência das partes, homologo o cálculo realizado 

pelo Contador deste Juízo, para produzir seus efeitos legais. Proceda-se 

penhora on line. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005750-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS CESAR MORAES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. O 

objeto da apreensão não foi localizado. Assim, intime-se o autor para no 

prazo legal, postular pela conversão da ação em execução nos termos do 

Decreto Lei n. 911/69. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013543-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON GONCALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo que 

não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011229-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

03.07.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1004283-16.2018.8.11.0041

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:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (RÉU)

KELYN TIRLONI (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção,advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036834-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR)

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:

ARENIL PINHEIRO SA (RÉU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012095-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NAKAZORA TAMURA (AUTOR)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR)

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR)

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR)

RIO DOCE INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR)

RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

AGROPECUARIA DANMA LTDA - ME (AUTOR)

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (AUTOR)

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro as duas emendas da inicial, para estender a suspensão 

de restrição cadastral, bem como para incluir no polo ativo da ação a 

empresa ditada pela parte autora. Após, cumpra-se a tutela e cite-se., 

como já determinado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019371-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSOM GONCHOROSKI BRIATO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007982-15.2018.8.11.0041

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:

MARCOS ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos. Proceda-se a retificação 

do valor do débito conforme anunciado pelo autor. Intime-se o autor para 

no prazo legal, postular pela conversão da ação em execução nos termos 

do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013909-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BISPO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032750-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (EXECUTADO)

KEMUEL MARTINS FORTES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024344-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FARIA DE AGUIAR (RÉU)

 

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. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002951-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DE SOUZA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e intime-se o autor para apresentar 

demonstrativo de débito atualizado para efetivar penhora on line. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1018775-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELITON ROSA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 

Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036935-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANY RENATA CACERES DE SOUZA OAB - MT23682/B (ADVOGADO)

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO)

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BERTAO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015261-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não há como conceder a Justiça Gratuita ao requerido, 

considerando que não fez comprovação de seus rendimentos. Assim, 

decorrido o prazo de resposta ou complementação da mora, certifique-se 

e diga o autor. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022558-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DONIZETE CARDINALLI (RÉU)

 

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. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016180-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZIA RODRIGUES (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019193-48.2018.8.11.0041

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:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON FIDELIX DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012724-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

RAIMUNDO ASSUNCAO E SILVA (EXECUTADO)

RAIMUNDO ASSUNCAO E SILVA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora efetuar o pagamento 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013011-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

ANDRE BELLANDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir e ainda, 

desbloquear e deixar a disposição do autor, depósitos efetivados em sua 

conta, sob pena de multa daria de R$ 5.000,00, conforme determinação de 

id. 13897817, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013699-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO CESAR PULCHERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PULCHERIO MOURA OAB - MT13144/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017961-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SLEBEN SOARES FOGACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre o 

pagamento da condenação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014013-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA COSTA NETO (RÉU)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 716943 Nr: 10858-04.2011.811.0041

 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: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 297622 Nr: 12410-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011-MT

 Ficam as partes intimadas para se manifestarem, no prazo de Lei, acerca 

da avaliação do bem imóvel rural de Matrícula n° 3.477, denominado "Ilha 

Bela", localizado no município de Juara/MT, avaliado em R$ 246.824,80 

(duzentos e quarenta e seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta 

centavos), conforme Auto de Avaliação de fls. 333.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 119642 Nr: 8174-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA RABELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1048367 Nr: 45668-63.2015.811.0041

 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): ANA APARECIDA AFONSO LEITE DE SOUZA

 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 manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 700216 Nr: 34839-96.2010.811.0041

 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): PAULA BRAGA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:ACORIZAL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 06/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1158900 Nr: 35456-46.2016.811.0041

 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): KARINA LACERDA DE OLIVEIRA, FELICIANO 

JUNIOR MACEDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 06/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1001870 Nr: 24212-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON ANTÔNIO DE MORAES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 222 de 638



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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130367 Nr: 23153-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LIMA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 810534 Nr: 17024-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES FERREIRA DE MORAES FILHO

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:13927

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento sobre a certidão de fls. 217 e dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 779652 Nr: 33135-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - 

ME, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, DANIELLE BUSSIKI CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 782757 Nr: 36417-26.2012.811.0041

 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): ANTONIO RODRIGUES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823700 Nr: 29779-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAGEM ARTE VISUAL LTDA ME, MARCIO 

JUNIOR ALVES NASCIMENTO

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 986354 Nr: 16839-72.2015.811.0041

 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): MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1002508 Nr: 24474-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A, RAFAEL CATISTE TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, ANDRE LUIZ PRIETO - OAB:7360-B/ MT, 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, 

MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA 

SANTOS - OAB:19.701/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080281 Nr: 1629-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONY BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087507 Nr: 4952-57.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA - ME, LUZIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 
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conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1091026 Nr: 6603-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ALMEIDA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1157371 Nr: 34832-94.2016.811.0041

 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): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÕES, 

INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA., FRANCISCO KLEBER DA SILVA

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

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 801090 Nr: 7521-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA SILVA 

NOGUEIRA, PASCOAL IRIA NOGUEIRA, LUIZA THEREZA DUTRA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, RUBENS 

MENDES MEDEIROS - OAB:22528/O

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para tomar 

conhecimento sobre a certidão acostada à fl. 180 e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 955836 Nr: 2949-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DEONISIO DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18.222-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão de fls.446 do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 746366 Nr: 43572-17.2011.811.0041

 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): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA, JOÃO 

HELTON PEREIRA DA SILVA, HELTON PAULO DA SILVA, ALVARO JOSÉ 

DA SILVA, BELONI TEREZINHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão de fls. 424/ 425 do Sr. Meirinho e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 807045 Nr: 13520-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, 

CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S. A.

 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:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 793234 Nr: 47324-60.2012.811.0041

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYLVIO CESAR COSTA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP, 

MÁRCIO F ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Em face da anuência do credor de fl.180 com o valor depositado, tenho 

por cumprida a obrigação, nada mais havendo que reclamar.

Expeça-se alvará e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134860 Nr: 25021-13.2016.811.0041

 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): LUCIANA FERREIRA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para tomar 

conhecimento sobre a certidão de fl. 90 e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 962024 Nr: 5672-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: reinaldo tadeu luis rondina 
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mandaliti - OAB:257.220/SP

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fl.475, resta prejudicada manifestação do requerido 

de fls.443/472, por ser intempestiva.

A impugnação do requerido de fls.316/336, teve como suporte o excvesso 

execeutado e como apurado no cálculo do Contador, este veio a ocorrer, 

mas não da forma pretendida pelo requerido.

De outra banda, não há que se falar em abusiva a multa e os honorários 

advocatícios fixados à fl.297, pois tais encargos incidem apenas quando 

não cumprimento voluntário da condenação, o que ocorreu no caso em 

tela considerando que o valor depositado pelo requerido no prazo 

concedido foi inferior ao devido, conforme verifica-se à fl.428.

No tocante a mulota diária e honorários na fase de com hecimento é 

matéria preclusa pois já alcançada por trânsito em julgado, não cabendo 

na fase de execução de sentença, vir combatê-las.

Considerando que o autor anuiu ao cálculo de fls.425/429 e 442 para surtir 

seus efeitos legais.

Assim, acolho em parte a Impugnação, a considerar o excesso de 

execução o valor apurado no cálculo do contador deste Juízo acima 

homologado.

Expeça-se alvará de toda condenação em favor do autor e o excesso de 

execução, em favor do requerido.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102019 Nr: 11355-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI 

ME, ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da anuência das partes, homologo o cálculo de fls.148 e verso 

para surtir seus efeitos legais.

Proceda-se a penhora, não encontrando bens oficie-se como postulado à 

fl.150.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 153827 Nr: 7785-68.2004.811.0041

 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): FERNANDO SILVETRE MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826219 Nr: 32161-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B QUINTINO DE LIMA ME, JOÃO BATISTA 

QUINTINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128552 Nr: 22427-26.2016.811.0041

 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: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLAC CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 26554 Nr: 3166-13.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPENSADOS ODESSA E FERRAGENS 

LTDA, SEBASTIÃO EDSON SOARES, ARI WOJCIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altevani Ramos lacerda - 

OAB:2304, João Otávio de Noronha - OAB:36179, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - OAB:OAB/MT 

1.113, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Vistos, etc.

Oficie-se como postulado nos autos e intime-se o autor para apresentar 

demonstrativo de débito atualizado para efetivar penhora on line.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 748240 Nr: 45533-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLEGARIO JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: "Vistos, etc. Homologo, por sentença, a 

desistência da presente Execução Forçada, para surtir seus efeitos legais 

e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo 

desistente. Proceda-se levantamento da penhora, se existente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 850991 Nr: 53990-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE JUSCELIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: "Vistos, etc. Homologo, por sentença, a 

desistência da presente Execução Forçada, para surtir seus efeitos legais 

e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo 

desistente. Proceda-se levantamento da penhora, se existente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 797424 Nr: 3802-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI BORGES AMARAL - ME, LENI BORGES 

DO AMARAL, ÍCARO BORGES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Aparecida 

Alcantara Egues - OAB:11.63025, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica o credor intimado para se manifestar 

sobre a Exceção de Pré-Executividade de fls. 360/373, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 209422 Nr: 20082-73.2005.811.0041

 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): ANTONIO CLOVIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818467 Nr: 24807-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080724 Nr: 1894-46.2016.811.0041

 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): RUBENS VINICIOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017660-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA SANTA RITA S\A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro o aditamento para surtir seus efeitos legais. Pelos 

mesmos fundamentos já posto na decisão anterior, não vejo elemento para 

conceder a tutela pretendida. Considerando que desde a entrada em vigor 

no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, 

tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de 

composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, 

dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo 

sua designação. Cite-se o requerido para responder a ação, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022368-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O executado apresentou Exceção de Pré-Executividade ao id. 

13527353, fazendo uma breve síntese fática. Afirmou que os autos 

tratavam-se de uma ação de busca e apreensão, que foi convertida em 

ação de execução de título; elucidou sobre as tentativas de citação da 

parte executada. Elucidou sobre a ausência de constituição em mora, pela 

falta de notificação extrajudicial; afirmou que o exequente não demonstrou 

cabalmente que os executados encontram-se em lugar incerto e também 

não comprovou o esgotamento dos meios necessários para a sua 

localização. Asseverou sobre a impossibilidade de conversão da ação em 

execução, quando não comprovada a mora. Arguiu a nulidade da citação 

por edital, em face da ausência de fundamentação da decisão que deferiu 

a citação por edital do executado, da ausência de publicação do edital na 

rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e/ou na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça e ainda, pelo não 

esgotamento dos meios para localização da parte executada. Sustentou a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Da realidade atual. 

Aduziu que a cédula de crédito bancário pactuada é um contrato de 

adesão. Asseverou sobre a necessidade de interpretação contratual 

pró-consumidor. Elucidou que a prescrição do título se iniciou em 

20/03/2015, que foi a data do vencimento antecipado da dívida e ainda, 

que o prazo para execução de cédula de crédito comercial é de três anos. 

Asseverou que os títulos estão prescritos, haja vista que a prescrição se 

alcançou na data de 20/03/2018 e o comparecimento espontâneo dos 

autos do executado se deu em 06/06/2018, ainda, houve a desídia da 

exequente que não olvidou meios para a realização da citação dos 

executados, no lapso prescricional. Requer a aplicação da multa que trata 

o Art. 258 do CPC e a baixa do gravame existente sobre o bem alienado. 

Do cabimento da condenação em honorários. Requer o conhecimento da 

presente Exceção de Pré-executividade aviada com o fito de julgar nula e 

extinta a presente execução e a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Juntou documentos de id. 13527360/13527416. O 

exequente/excepto se manifestou ao id. 13707664, fazendo uma breve 

síntese dos fatos. Enfatizou que a mora decorre automaticamente do 

simples vencimento das parcelas assumidas pelo devedor e que esta foi 

comprovada mediante o protesto do titulo e notificação do devedor por 

edital (documento ID 4345321 - Pag. 4), não havendo necessidade dessa 

comunicação ser pessoal. Rebateu a alegação de nulidade da citação por 

edital e afirmou que o executado estava se ocultando para não receber 
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citação e não sofrer qualquer constrição patrimonial. Sustentou que a 

citação editalícia fora efetivada de conformidade com o legalmente exigido, 

coadunando-se com o devido processo legal. Refutou o pedido de 

aplicação da multa do artigo 258 do CPC. Aduziu sobre a inaplicabilidade 

da Lei Consumerista. Enfatizou a inocorrência da prescrição. Que os 

prazos prescricionais são matéria de lei, não cabendo as partes querer 

promover a alteração do marco inicial do prazo, uma vez que a lei dispõe 

que a fluência do prazo tem inicio com o vencimento do titulo, e esse 

vencimento esta expressamente consignado da CCB como sendo 

20/03/2018. Afirmou que o vencimento antecipado da divida livremente 

pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma 

garantia renunciável, não modifica o inicio da fluência do prazo 

prescricional. Do gravame e da alegação genérica de abusividade de 

cláusulas. Requer seja promovida a restrição de circulação sobre o 

veiculo e, concomitantemente, requer seja o executado intimado a 

apresentar o veiculo para penhora e remoção em favor da exequente, sob 

pena de desobediência e multa, e ainda, a condenação do executado em 

litigância de má-fé. Impugnou a justiça gratuita do executado. Rogou pela 

rejeição da exceção de pré-executividade proposta. Juntou documentos 

de id. 13707688/ 13707783. Ao id. 13905128 o executado/excipiente se 

manifestou sobre documentos juntados pelo exequente. Cumpre enfatizar 

que a exceção de pré-executividade tem como objetivo questionar 

questões de ordem pública que visa nulificar a execução. Primeiramente, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte executada/excipiente não fez comprovação da necessidade, 

com a apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou apresentação 

de sua declaração de renda, para aquilatar a necessidade. Ademais, pelo 

valor do contrato firmado pelas partes, conforme documentos que 

instruem a inicial, não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, 

estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela 

acostados no feito. Com relação a alegação de não constituição em mora, 

esta não merece guarida. Primeiro em razão da ação ser convertida em 

execução e tal procedimento não se exige comprovação da mora, basta 

apresentar o título com os valores não pagos e demonstrativo de débito. 

Segundo, na Ação de Busca e Apreensão para a comprovação da mora, 

nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a 

notificação deve ser efetuada no endereço fornecido pelo devedor ou 

pelo protesto do título. Neste último caso, em não sendo encontrado o 

devedor fiduciário, autoriza-se a sua intimação por edital, consoante o 

exposto no artigo 15 da Lei 9.492/97, que define competência, 

regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros 

documentos de dívida e dá outras providências. Senão vejamos o artigo: 

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para 

aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, 

for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, 

ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço 

fornecido pelo apresentante. § 1º O edital será afixado no Tabelionato de 

Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação 

diária.” Assim, como no presente caso a notificação extrajudicial foi 

enviada no endereço apresentado pelo executado/excipiente no contrato 

e não foi entregue por motivo de Mudou-se, conforme se verifica ao 

id.13707688, é válido o Instrumento de Protesto de id. 4345321, onde 

consta que o Edital foi publicado no jornal Diário de Cuiabá do dia 

27/06/2016. Do mesmo modo, é o entendimento de nossos Tribunais. 

Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. 

NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. FRUSTRADA 

TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR AUSENTE. MORA 

COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1 - 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, que se 

muda do endereço fornecido no contrato. 2 - Apelo provido, cassada a 

sentença. (TJ-MG - AC: 10024120553995001 MG, Relator: José Marcos 

Vieira, Data de Julgamento: 20/03/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2013)” Outrossim, o Decreto-Lei 

especifica claramente quando configura a mora, assim disciplinando: “Art. 

1º.... § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por 

intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto do título, a 

critério do credor”. (Decreto-Lei n. 911/69). Razão pela qual, não há como 

reconhecer a tese do executado de falta de notificação em mora. Assim, 

quando da propositura da ação o exequente/excepto possuía em seu 

poder um título líquido, certo e exigível, bem como estava comprovada a 

mora. Ademais, não há como desconhecer a responsabilidade de quem, 

de forma livre e consciente, assume obrigação de pagar um débito líquido 

e certo consubstanciado em contrato. Quanto a preliminar de nulidade da 

citação por edital, não merece ser acolhida pelas seguintes 

considerações. Em primeiro lugar, o edital foi publicado no Diário de Justiça 

Eletrônico, edição nº10211, na página 268/269, tendo cumprido assim, os 

requisitos do artigo 257, II do NCPC: “Art. 257. São requisitos da citação 

por edital: II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no 

sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, que deve ser certificada nos autos;” Desta feita, está 

comprovado a publicação nos termos da lei processual vigente. No que 

tange ao não esgotamento das vias de localização e não fundamentação 

da decisão que deferiu a citação por edital, não merece guarida, posto que 

houve a diligência para localização e citação do executado/excipiente por 

mandado ao id.7279415; 8767166; 9441169; 10223564; 11839584, todas 

sem êxito. Assim, a citação observou as regras ditadas pelo artigo 256, I, 

§ 3o do NCPC, devendo, portanto, a decisão ser mantida em face da 

regular citação do executado. Rejeito, a preliminar arguida de nulidade de 

citação por edital, haja vista que não há irregularidade no ato. Deste modo, 

não cabe a aplicação da multa que trata o artigo 258 do CPC. Com relação 

a prescrição da Cédula de Crédito Bancário, verifica-se que não procedem 

aos argumentos da parte executada/excipiente. Cumpre ressaltar que a 

ação foi proposta em 06/12/2016, inicialmente como Ação de Busca e 

Apreensão e após foi convertida em Ação de Execução. Verifica-se que o 

prazo para prescrição da Cédula de Crédito para ação de execução é de 

cinco anos, contados do vencimento da última parcela do contrato. As 

partes acordaram na Cédula o vencimento final em 20/03/2018 

(id.4345309). Assim, não decorrido o prazo prescricional, posto que, o 

vencimento antecipado do contrato, não altera a data final do vencimento 

acordado entre as partes para contagem do prazo prescricional. As 

cédulas de crédito bancário foram introduzidas no ordenamento jurídico 

pela Lei n. 10.931/2004, cujo artigo 28, caput, outorga a condição de título 

executivo extrajudicial que representa uma dívida líquida, certa e exigível. 

O artigo 44 da Lei n. 10.931 nos remete à legislação cambial. Por esta 

razão, a princípio, o prazo de prescricional da CCB seria o previsto no 

artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), sendo o 

prazo de três anos previsto na LUG e no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 

VIII, do Código Civil. Ocorre que, o prazo prescricional de três anos é 

aplicável a títulos de crédito próprios. Entretanto, a cédula de crédito 

bancária tem força de título executivo extrajudicial por força de Lei 

especial (artigo 28 da Lei n. 10.931/2004), mas não se confunde com 

nenhum título de crédito, sendo um título de crédito impróprio. Por esta 

razão, o prazo de prescrição para a Cédula de Crédito Bancário é de 

cinco anos, conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII, do Código 

Civil, sendo este dispositivo reservado para a pretensão embasada nos 

referidos títulos de crédito impróprios. “Art. 206. Prescreve: § 5o Em cinco 

anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular” Conforme entendimento dos nossos 

Tribunais, a prescrição será contada do vencimento da última parcela do 

contrato, sendo de cinco anos o prazo prescricional. Vejamos: “CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRAZO 

PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL - O prazo de prescrição para a 

pretensão de cobrança da dívida é contado da data de vencimento 

contratualmente estabelecida, mesmo que, em razão do inadimplemento, 

possa o credor considerar a dívida vencida antecipadamente - Em se 

tratando, ademais, de título de crédito impróprio, como é o caso da Cédula 

de Crédito Bancário, o prazo prescricional a ser observado é o do art. 

206, § 5º, I do CC - Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 15ª Câmara de Direito 

Privado, Apelação n° 1002734-07.2014.8.26.0004, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. 

em 25/06/2015). “Recurso de apelação. Cédula de crédito bancário. 

Prescrição intercorrente não configurada. Prazo prescricional de cinco 

anos, nos termos dos artigos 28 da Lei n. 10.931/04 e do artigo 206, §5º, I, 

CC. Recurso desprovido” (TJSP, 12ª Câmara de Direito Privado, Apelação 

n° 0044765-16.2011.8.26.0602, Rel. Des. Lidia Conceição, j. em 

09/04/2014). “Prescrição. Cédula de Crédito Bancário. Incidência do 

Código Civil e não da Lei Uniforme (Decreto n. 57.663/66). Contrato que 

não se confunde com título cambial. Prazo prescricional trienal inaplicável. 

Incidência do prazo de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, do CC). Lapso 

temporal não consumado. Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 11ª Câmara de 

Direito Privado, Apelação n° 0027959-75.2012.8.26.0114, Rel. Des. Rômolo 

Russo, j. em 07/11/2013). Por tal razão, não há como reconhecer a 
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prescrição da Cédula de Crédito Bancário, posto que até a data da 

propositura da ação, não ocorreu. Cumpre ainda enfatizar, que não 

ocorreu a desídia do autor em diligenciar acerca da citação do executado, 

no lapso prescricional. O executado/excipiente não trouxe aos autos 

elementos para ensejar a baixa do gravame existente sobre o bem 

alienado, cabendo a rejeição do pedido. Resta, ainda, inviável aplicar a 

litigância de má-fé pleiteada pelo exequente/excepto, vez que não houve a 

configuração de qualquer das hipóteses do art. 80 do NCPC. Quanto ao 

pleito do exequente/excepto de restrição de circulação sobre o veiculo e, 

concomitantemente, intimação do executado para apresentar o veículo 

para penhora e remoção em favor da exequente, não merece guarida, 

haja vista que já foi certificado aos autos que o bem não está em nome da 

executada. Ademais, a ação foi convertida em execução como postulado 

pelo próprio exequente, não cabendo mais a busca do bem objeto da 

inicial, posto que, já diversas vezes diligenciado e não encontrado. Diante 

do exposto e considerando o que mais consta dos autos NÃO ACOLHO a 

Exceção de Pré-Executividade, por entender os argumentos da exceção 

não tem prevalência para nulificar a execução. Intime-se o autor para 

indicar bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012948-21.2018.8.11.0041

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:

MAURITANIA MARQUES RUICCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito 

do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019181-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente 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, 03.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019122-46.2018.8.11.0041

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:

NELMAR DE MORAES VARELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019263-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE DE GUSMAO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 
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do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019311-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NHAARA DA VILA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de 

antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade 

de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. 

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03.07.18

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1019196-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. A inicial trata-se de 

produção antecipada de provas com intuito de exibição de documentos, 

como pode constatar no pedido final. É sabido que o Novo Código de 

Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação de 

exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção 

antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 

do NCPC. Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio 

documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura 

ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o 

exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a 

exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o 

procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC. Desta forma, 

demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do 

art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os 

documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o 

Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual 

ficou superada a Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Novo Código de 

Processo Civil de 2015.Expeça-se o necessário. Considerando que desde 

a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara 

Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a 

falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela 

qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do 

processo sua designação. Cite-se e intime-se o requerido da liminar e 

responder a ação, constando às advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013754-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013531-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012314-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SANTIAGO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

com relação ao débito em aberto, conforme anunciado nos autos e 

anuência expressa do requerido com a restituição do bem, Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038517-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN FERREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da presente Execução 

Forçada, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com 

fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo desistente. Proceda-se 

levantamento da penhora, se existente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 03.07.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014253-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA (EXECUTADO)

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014253-40.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO 

LTDA - ME, KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA, CARLOS EDUARDO 

BARRETO DA SILVA Vistos. Recebo a emenda a inicial – ID. 13516252. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 29 de junho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005616-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIVILEY EYBINNY ALEXANDRINO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA OAB - MT12884/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005616-03.2018.8.11.0041. AUTOR: KIVILEY EYBINNY 

ALEXANDRINO SANTOS RÉU: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos. Processo concluso pendente de providências pela 

Secretaria. Em razão das alegações da Autora (ID. 12870411), 

certifique-se o alegado. Só então conclusos. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 28 

de junho de 2018 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012101-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAC TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012101-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JAC 

TRANSPORTES LTDA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão em 

que a constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta 

registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título, a critério do credor. Inteligência do artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação sempre deve ser dirigida ao 

endereço do cliente, que consta no contrato. Frisamos que não é 

necessário o recebimento pessoal da notificação pelo cliente neste caso, 

bastando apenas o recebimento da notificação, porém somente se a 

notificação foi direcionada ao endereço constante no contrato. Caso 

outro, seria considerada válida para comprovação da mora a notificação 

enviada a endereço diverso do contrato se o recebimento da notificação 

for pessoal, ou seja, se constasse a assinatura do Devedor. APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO DO 

CONTRATO - MORA NÃO CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de 

procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do 

artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta 

registrada com aviso de recebimento. Não se verifica a comprovação da 

mora do devedor fiduciário se a notificação extrajudicial é remetida para 

endereço diverso do constante do contrato celebrado entre as partes. (Ap 

31153/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) 

Por esta razão, nos termos do art. 330, I, do NCPC, deve o Autor emendar 

a inicial para trazer aos autos comprovante válido de notificação sob pena 

de indeferimento desta, em quinze (15) dias. Deve ainda o Autor, 

promover o efetivo recolhimento/regularização das custas e taxa judicial 

em quinze (15) dias (art. 290, NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015227-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015227-14.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: CLAUDIA DE ALMEIDA Vistos. Para 

homologação da transação anunciada pelo Credor (ID. 13845432), deve 

este regularizar a representação processual da Requerida em quinze (15) 

dias, já que o referido termo de acordo foi formalizado apenas entre 

advogados. Intime-se. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012665-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO FERNANDES DE BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012665-32.2017.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

RÉU: BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME, 

ANTONIO FERNANDES DE BRITO Vistos. O Autor requer pesquisa junto 

aos sistemas conveniados para localização do Requerido, razão pela qual 

determino a prévia requisição de informações acerca do endereço dos 

executados por meio dos Sistemas INFOJUD e RENAJUD. Seguem extratos 

em anexo. Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos 

autos, renove-se a expedição do mandado de busca e apreensão. No 

mais, indefiro o pedido do Autor para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante custeio das despesas da 

pesquisa. Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida 

deferida nos autos e citação da parte Requerida, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. Intime-se. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017165-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BARBOSA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017165-78.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: EDUARDO BARBOSA DE MIRANDA Vistos. 

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria. Art. 1.217. 

Caso seja devolvida na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, mandado, carta 

precatória ou qualquer outro expediente, a secretaria dela intimará a parte 

interessada para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Se a parte 

prestar outras informações ou indicar novo endereço para o cumprimento 

do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao oficial de 

justiça para a realização de novas diligências, independentemente de 

ordem judicial. Parágrafo único. Se, no cumprimento da determinação 

supra, a parte requerer desentranhamento para nova diligência ou a 

expedição de carta precatória, fica desde logo deferida, desde que haja 

prazo suficiente para o seu cumprimento. Sobre a certidão negativa do 

oficial de justiça (ID. 12233634), intime-se o Autor a manifestar-se nos 

autos em cinco (05) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022966-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK DE LARA PINTO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022966-38.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: PATRICK DE LARA PINTO RIBEIRO Vistos. 

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria. Art. 1.217. 

Caso seja devolvida na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, mandado, carta 

precatória ou qualquer outro expediente, a secretaria dela intimará a parte 

interessada para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Se a parte 

prestar outras informações ou indicar novo endereço para o cumprimento 

do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao oficial de 

justiça para a realização de novas diligências, independentemente de 

ordem judicial. Parágrafo único. Se, no cumprimento da determinação 

supra, a parte requerer desentranhamento para nova diligência ou a 

expedição de carta precatória, fica desde logo deferida, desde que haja 

prazo suficiente para o seu cumprimento. Sobre a certidão negativa do 

oficial de justiça no que diz respeito a citação da parte Reqeurida (ID. 

10261126), intime-se o Autor a manifestar-se nos autos em cinco (05) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cuiabá 

(MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015258-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEMIR FELIX PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015258-68.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: VALTEMIR FELIX PEREIRA Vistos. O Autor 

manifeste interesse no cumprimento da medida liminar concedida nos 

autos em cinco (05) dias, comprovando o recolhimento da diligencia do 

oficial de justiça. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016543-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIS COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA. - ME (RÉU)

JUCELENA CORREA JUVENCIO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016543-96.2016.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: LIS COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA. - ME, 

JUCELENA CORREA JUVENCIO Vistos. Processo concluso pendente de 

providências pela Secretaria. Certifique-se o desfecho da carta de citação 

expedida nos autos. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020183-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA EULALIA BRANDAO BRANT (EXECUTADO)

NEWTON CESAR BRANT JARDIM (EXECUTADO)
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BEATRIZ APARECIDA GOMES SILVEIRA BRANT JARDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020183-10.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: BEATRIZ APARECIDA GOMES SILVEIRA BRANT 

JARDIM, NEWTON CESAR BRANT JARDIM, MARIA FRANCISCA EULALIA 

BRANDAO BRANT Vistos. Indefiro o novo pedido para realização de 

pesquisas junto aos sistemas conveniados pelos mesmos fundamentos do 

despacho ID. 13066427. Isto, pois, apesar da alegação em sentido 

contrário, fora realizada apenas uma diligência para tentativa de citação 

dos devedores, em um único endereço. Em cinco (05) dias, o Exequente 

de prosseguimento ao feito sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito. Intime-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015735-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

JAEDER BATISTA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015735-57.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA, JAEDER 

BATISTA CARVALHO Vistos. Indefiro o novo pedido para citação da 

executada por edital nos mesmos fundamentos do despacho ID. 

13211286. Isto, pois, apesar da alegação em sentido contrário, fora 

realizada apenas uma diligência para tentativa de citação, em um único 

endereço. Em cinco (05) dias, o Exequente de prosseguimento ao feito 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. A Secretaria observe que 

o derradeiro mandado ID. 10748419, não foi expedido em conformidade 

com o novo endereço indicado pelo Credor – ID. 9039986, qual seja: AV. 

ULISSES POMPEU DE CAMPOS Nº 1058 (GOLD PETROLEO) – CENTRO 

NORTE – CIDADE: VÁRZEA GRANDE/MT - CEP: 78110-601 Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho 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 DESPACHO 

Processo: 1026802-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: MARCOS 

NOGUEIRA CAVALCANTE Vistos. Dê-se prosseguimento ao feito na forma 

postulada pelo Exequente, renovando-se a expedição de novo mandado 

de citação nos termos do despacho ID. 9660727, observando-se para 

tanto o novo endereço do Executado indicado no documento ID. 11578233. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de julho 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. Considerando 

a emenda à inicial pelo Exequente conforme determinado nos autos, torno 

sem efeito a certidão equivocada ID. 13798112. EXPEÇA-SE O MANDADO 

EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em cinco (5) dias, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 

de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010783-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIM MOREIRA LOPES SEGUNDO (RÉU)

VALMIM M LOPES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010783-35.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: VALMIM M LOPES - ME, VALMIM MOREIRA LOPES SEGUNDO Vistos. 

O artigo 256 do CPC elenca as hipóteses nas quais se faz possível à 

realização do ato citatório por meio de edital[1], sendo certo que, quando o 

réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, impõe-se a 

parte requerente o prévio esgotamento de todos os meios necessários 

para a localização do demandado, sob pena de nulidade. Na hipótese, 

INDEFIRO o pedido de citação por edital, em razão da ausência de 

demonstração do esgotamento de diligências para localizar da parte 

Requerida. Intime-se o Autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 256. A citação por 

edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - 

nos casos expressos em lei.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027406-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL SUZE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763/O 

(ADVOGADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027406-77.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAQUEL SUZE DA SILVA 

Vistos. Conclusão desnecessária. Cumpra-se o já determinado na 

sentença proferida nos autos. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018753-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

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:

JOAO NETO DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018753-52.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: JOAO NETO DA SILVA MARTINS Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 29 de junho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018996-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADIR FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MG21951 (ADVOGADO)

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MG56780 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NOGUEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

J A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEXANDRE NOGUEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

JOSE LEOPOLDO MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018996-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRB BANCO DE 

BRASILIA SA REQUERIDO: J A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME, 

JOSE LEOPOLDO MARQUES, ALEXANDRE NOGUEIRA DE LIMA, MARCELO 

NOGUEIRA DE LIMA Vistos. Cumpra-se o ato deprecado – ID. 13931970. 

Em quinze (15) dias, a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do Provimento n.º 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. 

No intuito de aplicarmos os atos processuais com efetividade e celeridade, 

a Secretaria observe as diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na 

CNGCGJ[1]. Contudo, em quinze (15) dias, deve o Autor promover a 

vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de 

distribuição da ação, nos termos do art. 290, do NCPC, sob pena de 

imediato cancelamento da distribuição da presente demanda. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito [1] Art. 1.212. Nas cartas precatórias recebidas, após distribuídas, 

registradas e autuadas, numerar as folhas no canto direito inferior, 

reservando-se o canto direito superior para a numeração dos autos 

principais no Juízo deprecante. § 1º No caso do Juízo deprecado, logo 

após a distribuição, a secretaria deverá comunicar ao Juízo deprecante, 

preferencialmente por e-mail, com confirmação de recebimento, e juntada 

do comprovante nos autos, informando todos os dados para futuras 

comunicações. § 2º A cópia da carta precatória deverá servir de 

mandado, devendo a secretaria fazer carga apenas da contra-fé, e não 

dos autos, anexando-se cópia do despacho ou decisão e demais 

documentos necessários. Art. 1.213. Sendo negativa, total ou parcial, a 

diligência deprecada, intimar o interessado a se manifestar em 05 (cinco) 

dias. Havendo manifestação no prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º 

Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, 

manifestação ou providência da parte interessada (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que o advogado 

da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, 

deverão ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019025-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

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

FERNANDA NASCIMENTO OAB - MS13953 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

ANTONIO BRUNETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019025-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: ANTONIO BRUNETTA, EGMAR IVO 

FRANCISCO PERRI BRUNETTA Vistos. Cumpra-se o ato deprecado – ID. 

13935266. Em quinze (15) dias, a parte interessada comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do Provimento 

n.º 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. No intuito de aplicarmos os atos processuais com 

efetividade e celeridade, a Secretaria observe as diretrizes pertinentes à 

espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. Contudo, em quinze (15) dias, deve o 
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Autor comprovar a vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa 

judiciais de distribuição da ação, nos termos do art. 290, do NCPC, sob 

pena de imediato cancelamento da distribuição da presente demanda. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas cartas precatórias recebidas, 

após distribuídas, registradas e autuadas, numerar as folhas no canto 

direito inferior, reservando-se o canto direito superior para a numeração 

dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º No caso do Juízo 

deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá comunicar ao 

Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com confirmação de 

recebimento, e juntada do comprovante nos autos, informando todos os 

dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da carta precatória 

deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer carga apenas da 

contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do despacho ou decisão e 

demais documentos necessários. Art. 1.213. Sendo negativa, total ou 

parcial, a diligência deprecada, intimar o interessado a se manifestar em 

05 (cinco) dias. Havendo manifestação no prazo, dar cumprimento ao 

pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 

(trinta) dias, manifestação ou providência da parte interessada 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

desde que o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão. § 2º As cartas precatórias na situação supra mencionada, 

distribuídas antes da vigência da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de 

relacionadas pela secretaria, com o valor das custas e despesas 

pendentes, serão encaminhadas à Diretoria do Foro, para serem 

devolvidas independentemente do pagamento dessas despesas. Art. 

1.214. Caso seja devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer 

outro expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, 

sem a prática de todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de 

determinação judicial.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019132-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (EXECUTADO)

SCHAUSTON ELIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019132-90.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: ELIAS CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, 

SCHAUSTON ELIAS DE SOUZA Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO 

EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 3 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019191-78.2018.8.11.0041

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:

JOAO DE SOUZA NEVES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019191-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: JOAO DE SOUZA NEVES NETO Vistos. EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 3 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019194-33.2018.8.11.0041

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:

NACIF SIRIO VILA REAL (EXECUTADO)

KOMILAO LANCHES 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: 1019194-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: KOMILAO LANCHES LTDA - ME, NACIF SIRIO VILA 

REAL Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de 

guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do 

TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 239622 Nr: 8421-63.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONRADO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAFINI DE PAULA SAGA GOMES 

- OAB:17.023-O/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8421-63.2006.811.0041 – ID: 239622

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 110, uma vez que tal diligência cabe ao Exequente 

promover.

 Intime-se o Credor para, no prazo de dez (10) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 944797 Nr: 57325-36.2014.811.0041

 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: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Autos nº 57325-36.2014811.0041 – ID. 944797

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por LUIZ CARLOS DA 

SILVA em face de CREFISA S.A (fls. 223-233).

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 de procurador para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 233, 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.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Por fim, defiro a expedição de alvará para levantamento do valor 

incontroverso depositado (fl. 222) em favor da Exequente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 21 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 987740 Nr: 17554-17.2015.811.0041

 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: FINANCEIRA ALFA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 17554-17.2015.811.0041 – ID: 987740

BUSCA E APREENSÃO

 DESPACHO

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 84, oficie-se a Diretoria do Foro 

para eventuais providências.

Intime-se o Credor para, no prazo de cinco (05) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25346 Nr: 2516-29.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUILHERME ANÍSIO FRAGA, JOSÉ 

HENRIQUE ANÍSIO FRAGA

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 Autos nº 2516-29.1996.811.0041 – ID: 25346

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 250, uma vez que tal diligência cabe ao Exequente 

promover.

 Intime-se o Credor para, no prazo de dez (10) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 910648 Nr: 37296-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): JOÃO PEDRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18-527, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 37296-62.2014.811.0041 – ID. 910648

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

Vistos.

Segue o extrato de restrição online dos veículos em nome do Devedor, 

realizada via sistema RENAJUD.

 Expeça-se mandado para efetivação da penhora, avaliação, intimação e 

remoção dos veículos com restrição gravada online, por se tratar de bens 

móveis de fácil depreciação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 21 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 721091 Nr: 16575-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BABYLAND COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA, MOHAMAD MAHFOUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLI - OAB:10579/O, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 Autos nº 16575-94.2011.811.0041 – ID: 721091

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 119, uma vez que tal diligência cabe ao Exequente 

promover.

 Intime-se o Credor para, no prazo de dez (10) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 710989 Nr: 3995-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS IRMÃOS 

SOUZA LTDA

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Autos nº 3995-32.2011.811.0041 – ID: 710989

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DESPACHO

 Vistos.

Considerando que a restrição do bem de fl. 77 recaiu sobre o veículo de 

Sedimar de Souza Gonçalves, que não é parte no processo, dou baixa na 

referida restrição.

 Intime-se o Credor para, no prazo de cinco (05) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Certifique-se a Secretaria o julgamento dos autos de Execução (cód. 

423657).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1093305 Nr: 7638-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRAB. DO SISTEMA AGRÍCOLA, 

AGRÁRIO E PECUÁRIO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO - BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 No mais, considerando a inércia do Executado em cumprir a determinação 

para exibir os documentos especificados pelo Exequente, sem prejuízo da 

incidência da multa já fixada a fl. 134, nos termos do art. 536, §1º do CPC, 

EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO dos documentos 

indicados a fl. 192, item 4, devendo para tanto o Exequente comprovar o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça em cinco (05) dias.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 815046 Nr: 21498-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA UZE LTDA - EPP, AUGUSTO 

CESAR MENEZES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$281.445,60 (indicado a – fl. 91).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 758829 Nr: 11093-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTÔNIO XAVIER DA SILVA, ANTONIO 

XAVIER DA SILVA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:10.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 ENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA em que o Exequente anuiu com o 

pagamento integral da obrigação, requerendo expedição do alvará 

consequentemente a extinção do feito (fl. 357).

Diante disso nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a presente 

Execução.

Custas finais pela executada.

Expeça-se alvará dos valores depositados às fls. 353-356, em favor da 

Exequente, conforme o pedido de fl. 349.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 20 de junho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1070014 Nr: 55381-62.2015.811.0041

 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): THIAGO ANTONIO XAVIER MACEDO, THIAGO 

ANTONIO XAVIER MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente, em dez (10) dias, traga aos autos planilha atualizada do 

débito, para apreciação do pedido de fl. 82.

 Intime-se.
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 Cuiabá (MT), 20 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 357663 Nr: 28015-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA DE MAGALHÃES BARBOSA, 

VALMIR ARAÚJO DELGADO, DELGADO MINERADORA E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabianny Calmon Rafael - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 5733

 DESPACHO

Vistos.

Analisando o feito constata-se que o devedor ainda não foi citado, apesar 

de ter ocorrido pesquisas por endereços nos sistemas de consultas 

conveniados com o Poder Judiciário (Infojud e Renajud) às fls. 176-181. 

Assim, indefiro o pedido de arresto de fls. 221-222, uma vez que não 

foram esgotados todos os meios de tentativa de citação do executado 

para consequente indicação de bens a serem penhorados.

 Intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a 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 providências necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 910195 Nr: 36964-95.2014.811.0041

 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 CARLOS CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$1.891,84 (indicado a – fl. 151).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1091710 Nr: 6909-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA B JOR LTDA ME, JORGEM 

LUIS DOS REIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 DECISÃO

 Vistos.

Não conheço das alegações de fls. 51-66, uma vez que o meio de defesa 

cabível na Execução é a oposição de Embargos do Devedor.

 No mais, defiro o pedido do credor e determino tentativa penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$74.741,28 (indicado a – fl. 96).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 363012 Nr: 32593-98.2008.811.0041

 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: PRISCILA ROCHA VIEGAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT

 Procedo a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 20167 Nr: 10723-12.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Catalano Corrêa, KELLEN CRISTINA 

RODER CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:6743/MT, EVANDRO 

CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7.341-A, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024/MT

 DESPACHO

Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria desde 

28/05/2015 e por esta razão o mandado de avaliação de fl. 310 e demais 

atos subsequentes foram praticados de forma errônea.

 Corrijam-se e expeçam-se os documentos conforme requerido pelo 

Exequente a fl. 314, e enfim cumpram-se a determinação de fl. 287.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 740522 Nr: 37250-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANO FLOR DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAÍVA MUZZI 

- OAB:8337-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 DECISÃO

 Vistos.

 Diante das informações alhures da Contadoria Judicial, determino a 

realização de pericia contábil a fim de ser apurar a liquidação da sentença.

Para tanto, nomeio para atuar como Perito Judicial o Contador Bento 

Cassiano de Oliveira, CRC/MT 1.940/O-2, com endereço profissional na 

Rua Joaquim Murtinho, n. 610, Cuiabá (MT) CEP: 78.78020-290, Fone: 65 

3624-0494 e 65 9956-1344, EMAIL: peritobento@gmail.com o qual 

cumprirá o encargo que lhe é cometido independentemente de 

compromisso (art. 422, CPC), anotando que as Partes deverão indicar 

quesitos e Assistentes Técnicos em cinco (5) dias (art. 421, § 1º, I e II, 

CP)).

Notifique-se o contador nomeado para apresentar proposta de honorários 

em cinco (05) dias, que deverão ser pagos pelo Exequente, em cinco (5) 

dias da data da notificação da proposta.

Juntado dos cálculos, intimem-se para manifestação em quinze (15) dias, 

vindo os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786415 Nr: 40308-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

SEMEAR S/A, BANCO DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15483-A/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte exequente, para no 

prazo legal, manifestar acerca das impugnações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 112368 Nr: 3427-41.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA, MARÇAL YUKIO NAKATA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS, LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - OAB:8.194-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A

 Autos nº 3427-41.1996.811.0041 – ID. 112368

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 21.637,70 (demonstrativo de 

cálculo – fl.180).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 362857 Nr: 32745-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SAKAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que, nesta data procedo a intimação das partes, para no prazo 

de 05 dias, manifestar acerca das alegações da perita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 208968 Nr: 19674-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SILVA, LYETE ADORNO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - 

OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GERALDO DA 

CRUZ - OAB:182.369/SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Considerando a juntada de laudo complementar às fls. 938/97, manifeste 

parte executada no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 117745 Nr: 6648-85.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W B COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, 

ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS, WANDERLEY CARVALHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARANHA CUPINI 

ASSUMPÇAO - OAB:9080

 DESPACHO

Vistos.

Expeça-se Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação do bem indicado 

as fls. 328-329, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e 

ss . da CNGC.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 404214 Nr: 36103-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDIAS JOSE PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Em analogia ao 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.

 O Credor traga aos autos em quinze (15) dias, o cálculo do débito 

exequendo atualizado.

Então, expeça-se o mandado executivo, citando-se a parte Executada 

para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1296131 Nr: 7170-87.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LUIZ DE BRITO, VANILDES CARVALHO 

ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

A parte autora maneja pedido de reconsideração ao comando judicial de fl. 

22, que indeferiu o pedido de AJG, pelos argumentos apresentados à fls. 

04-21.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de matéria já decidida no 

presente feito, repiso as argumentações expendidas na decisão 

combatida.

ISTO POSTO, de acordo com as considerações supra INDEFIRO o pedido 

de fls. 24-29, mantendo a decisão de fl. 22, tal como foi lançada.

No mais cumpra-se integralmente a decisão de fl. 22 e certifique-se o 

decurso de prazo desta.

 Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 20 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 227789 Nr: 35000-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPINA EUSTÁQUIO SOUZA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por GIUSEPPE ZAMPIERI em 

face de BANCO SANTANDER (fls. 296/298).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim 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 as fls. 298, 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 agora se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 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:

 Vistos.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado pelo Credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 942941 Nr: 56305-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN BARROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANEIDE MARTINS DE FREITAS 

- OAB:8345, NAIME MARCIO MARTINS DE MORAES - OAB:OAB/MT 

3.847, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

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

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos acerca 

do depósito retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 841393 Nr: 45652-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 9.728,37 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 76).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 776356 Nr: 29659-31.2012.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOCAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, ROBERTO CARLOS MENEGANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REZENDE GRAPIUNA - 

OAB:14836 OAB/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486/MT-B

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038344-34.2017.8.11.0041

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:

BRUNA EDUARDA FERREIRA BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON LUIZ AMARO JUNIOR OAB - SP0200129A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 8 3 4 4 - 3 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BRUNA 

EDUARDA FERREIRA BATISTA Vistos. Interpostos embargos declaratórios 

pelo Autor (ID. 12936012), 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. 12936012) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

ID. 12759568. No que diz respeito as alegações da Requerida - ID. 

13078922, intime-se o Autor à manifestação em quinze (15) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, sábado, 29 de junho de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022895-70.2016.8.11.0041

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:

WILSON DIAS DE MOURA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022895-70.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: WILSON DIAS DE MOURA JUNIOR 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. 12952475) porque próprios e tempestivos, 

mas nego-lhes provimento porque não vislumbro omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença ID. 12764956. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

sábado, 29 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013101-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 3 1 0 1 - 5 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DONIZETE 

OLIVEIRA DE PAULA Vistos. Recebo a emenda à inicial – ID. 13612674. 

Pois bem. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de DONIZETEE OLIEIRA DE PAULA, 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 
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débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. 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, 3 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016108-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016108-54.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: SAGA SEUL COMERCIO DE 

VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA EMBARGADO: UNICA FOMENTO 

MERCANTIL LTDA Vistos. Inobstante a decisão do juízo originário para 

redistribuição e processamento do feito para uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário da Capital, verifica-se que esta ação 

exclui-se da competência destas Especializadas, pois o titulo executivo em 

questão foi firmado com empresa de factoring/fomento mercantil. Na 

hipótese, a demanda não envolve interesses típicos de relação bancária e 

nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do TJMT: RAC – AÇÃO 

CAUTELAR DE ARRESTO MANEJADA POR EMPRESA DE FOMENTO 

MERCANTIL (FACTORING) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – ACOLHIDA – 

EMPRESA DE FACTORING NÃO SE EQUIPARA A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – ATO 

SENTENCIAL CASSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 113, § 2º, DO CPC – 

REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS DE FEITOS GERAIS DA 

CAPITAL – RECURSO PROVIDO. 1 – A Vara Especializada em Direito 

Bancário da Capital foi criada pelo Provimento n. 004/2008 do Conselho da 

Magistratura, ficando com a competência exclusiva para processar e 

julgar 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. 2 – A empresa de factoring não é Banco, tampouco é 

equiparada a Instituição Financeira fiscalizada pelo Banco Central, de 

maneira que a Ação Cautelar proposta pela Apelada não poderia tramitar 

na Vara Especializada em Direito Bancário. 3 – Tratando-se de 

incompetência absoluta em razão da matéria, é de rigor a nulidade do ato 

decisório que, no caso, é a sentença, e a consequente redistribuição da 

Cautelar, assim como da ação principal, para uma das Varas Cíveis de 

Feitos Gerais (Ap 111328/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2014, 

Publicado no DJE 06/05/2014) Por estas razões, devolvam-se os autos ao 

Juízo de origem, 7 ª Vara Cível desta Capital. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002574-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002574-77.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. Em análise 

dos autos, verifico que não há identidade de objeto ou causa de pedir 

entre esta ação de busca e apreensão e a ação revisional n.º 

1018439-77.2016.8.11.0041 que tramita nesta Unidade Judiciária, ainda 

que pertinentes ao mesmo contrato de financiamento, haja vista que na 

ação revisional, o que se discute é a suposta abusividade de cláusulas do 

contrato, e na busca e apreensão a causa de pedir é a retomada da 

posse do bem diante da mora do devedor, esta regularmente constituída 

com a notificação válida. O Superior Tribunal de Justiça já firmou 

entendimento sobre a matéria de conexão entre as referidas ações, no 

sentido de que não existe conexão entre as demandas dessa natureza, 

sendo possível a tramitação separada destas, ainda que versem sobre o 

bem objeto do mesmo contrato. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. APONTADA 

OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE ADEQUAÇÃO 

RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 e 535 DO CPC. 

NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE 

CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. 

ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. É entendimento assente na jurisprudência das Turmas 

que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior o de que "A 

discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o 

sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há 

conexão entre as ações" (REsp 1.093.501/MS, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA , QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 

15/12/2008). 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na 

alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo 

protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do 

devedor. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp 41319/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Órgão Julgador: 

QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 03/09/2013) “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR.CONSTITUIÇÃO EM 

MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 911/69. 1. A concessão de medida 

liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de 

contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão-só à 

mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 

911/69). 2. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não 

acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não 
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há conexão entre as ações nem prejudicialidade externa.3. Recurso 

especial provido.” (REsp 1093501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 15/12/2008); E o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, igualmente tem decidido: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO – INEXISTENTE – 

COMPROVAÇÃO DA MORA – MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO 

CREDOR – POSSIBLIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e 

apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de 

alienação fiduciária está condicionada tão-só à mora do devedor, que 

deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69). 2. A discussão das 

cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da 

ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações 

nem prejudicialidade externa. (STJ – 4ª Turma - REsp 1093501 – Rel. Min. 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. 25/11/2008 – DJe do dia 15/12/2008) 

(Ap 134404/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE 

SUSPENSÃO DO FEITO DIANTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL 

– DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PREVENÇÃO POR 

JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA – 

SEGUIMENTO DO RECURSO NEGADO – INTEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO E DECRETAÇÃO DE REVELIA - MANUTENÇÃO – PRAZO 

DE 15 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECRETO LEI 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A discussão das 

cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da 

ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações 

nem prejudicialidade externa.” (REsp 1093501/MS, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 

15/12/2008). 2. O termo a quo da contestação começa a correr a partir do 

cumprimento da execução liminar, e não da juntada do mandado de 

citação, conforme se infere do art. 3º, §3º do Decreto – Lei n. 911/69. 3. 

Não há que se falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial 

do contrato, considerando o fato de o devedor não ter quitado parte 

substancial das obrigações assumidas, nem mesmo purgado a mora, com 

o pagamento da integralidade da dívida. (Ap 172412/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016) Por estas razões, devolvo 

os autos ao Juízo Originária , 1ª Vara Especializada em direito Bancário 

desta capital pra processamento e julgamento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015761-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

LEOMAR VIEIRA AMARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015761-89.2016.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: LEOMAR VIEIRA AMARO 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), 3 

de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034634-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA MARIA DE SOUZA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS OAB - MT0012145A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034634-06.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EMILIA MARIA DE SOUZA PINTO 

Vistos. Em análise a documentação apresentada pela Requerida em duas 

oportunidades – ID. 11689877 e 12401497, verifica-se que suas 

alegações não restaram inequivocamente demonstradas diante da 

imprestabilidade dos documentos que as carreiam, pois são ilegíveis em 

sua maioria, inexistindo fatos desconstitutivos da mora para revogação da 

medida de busca e apreensão deferida nos autos. Portanto, certifique-se 

o decurso de prazo para purgação da mora pela Requerida. No mais, 

sobre a contestação/reconvenção apresentada pela Requerida, intime-se 

esta a devida regularização do pleito, para promover o recolhimento das 

custas e taxa judiciais conforme diretriz do § 6º, do art. 1.028, da 

CNCGJ/MT, em quinze (15) dias. Após, independente de determinação 

judicial, a Secretaria promova os atos subsequentes por impulso 

processual, atentando-se aos comandos dos artigos 1.222 e seguintes da 

CNCGJ/MT, observando-se que o Autor/Reconvindo já manifestou-se nos 

autos a respeito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003628-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS E SILVA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT0013186A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003628-44.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: DOMINGOS E SILVA LTDA - 

ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Processo concluso 

pendente de providências pela Secretaria, que deve promover 

integralmente a determinação ID. 12879664. Em razão da inexistência de 

segurança do Juízo, nos termos do art. 919, § 1°, NCPC, determino o 

processamento dos Embargos sem a suspensão do processo executivo, 

o que deve ser certificado nos autos da execução, pelo menos enquanto 

consolidada a segurança da Execução pela penhora ou outros meios. 

Intime-se o Embargado à manifestação, em quinze (15) dias (art. 920, 

NCPC). A Secretaria atente-se para o correto apensamento dos autos à 

ação principal, materialmente e igualmente junto ao Sistema, bem como 

devido cadastramento de procuradores constituídos em ambos os autos. 

Intimem-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005957-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005957-63.2017.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DOS 

MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO RÉU: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN Vistos. Interpostos 

embargos declaratórios pelo Autor, 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 do juízo. Portanto, 

sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração (ID. 

131797922) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

ID. 13006338. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, quarta-feira, 3 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020601-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE SOUZA BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020601-45.2016.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOAO DE SOUZA BRANDAO Vistos. Nos termos do art. 3º, § 

9º, do Dec.Lei n.º 911/69[1], determino a inclusão da Restrição de 

Circulação, via RENAJUD, sobre o bem indicado na inicial, cujo extrato 

segue em anexo. O Credor promova o impulso processual adequado para 

viabilizar a citação da parte Requerida em quinze (15) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de 

julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] § 9o Ao 

decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à 

base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela 

Lei nº 13.043, de 2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de 

dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito 

competente para que: (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) I - registre o 

gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e 

(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) II - retire o gravame após a 

apreensão do veículo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019248-96.2018.8.11.0041

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:

CONYE MARIA DA SILVA BRUNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019248-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CONYE MARIA DA SILVA BRUNO Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO J SAFRA 

S/A em face de CONYE MARIA DA SILVA BRUNO, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência 

contratual da parte Requerida, frisando que este firmou pactos com 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor 

o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 

3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. 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, 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009500-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY JOSE DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009500-74.2017.8.11.0041. AUTOR: WANDERLEY JOSE DE ARAUJO 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Analisando detidamente os autos 

conclui-se que as questões de fato e de direito sobre as quais versam o 

feito estão totalmente demonstradas pelos documentos que o instruem, 

logo, a demanda pode ser julgada no estado em que se encontra. Afinal é 

dever do juiz que, ao constatar a desnecessidade a produção de outras 

provas quando já houver elementos suficientes para formar seu 

convencimento, passar ao julgamento antecipado da lide nos termos do 

art. 355, I, do CPC. Ressalte-se que ao Judiciário cumpre velar pela 

prestação jurisdicional efetiva e útil. Para tanto, o órgão judicial deve 

intervir ativamente no processo, fazendo uso efetivo do poder que lhe é 

atribuído pelo art. 370, do CPC. Portanto, de acordo com o princípio da 
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persuasão racional, se o magistrado entende que estão reunidos os meios 

de prova indispensáveis para que julgue com segurança, não é obrigado a 

exercer o seu poder instrutório. Confira-se o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, que assim se pronunciou: “(...) Inexiste, de igual modo, 

error in procedendo em decorrência do indeferimento de determinada 

prova ou em virtude do julgamento antecipado da lide, notadamente 

porque, ao magistrado, destinatário final do acervo probatório reunido nos 

autos, incumbe avaliar a pertinência, assim como a própria necessidade 

da produção de determinada prova. Alias, em se tratando de matéria 

exclusivamente de direito, ou de direito e de fato, sem que haja 

necessidade de produção de prova em audiência, é dada ao juiz a 

possibilidade de conhecer diretamente o pedido, nos termos do art. 330, I, 

da lei adjetiva civil. (...)” (Ag.Reg. no Resp. n.º 1466365/RJ, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/08/2015. DJe 

24/08/2015). Nesse mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal que também assinala que o indeferimento das provas pretendidas 

pelas partes, tidas como desnecessárias, não viola os princípios do 

contraditório e ampla defesa. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. OITIVA DE 

TESTEMUNHAS DISPENSADA. DILIGENCIA PROBATÓRIA 

DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO; I- O Supremo 

Tribunal Federal tem decidido de que o indeferimento de diligencia 

probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios 

do contraditório e da ampla defesa. II- A exigência do art. 93, IX, da 

Constituição, não impõe que seja a decisão exaustivamente 

fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e 

concisa as razões de seu convencimento. III – Agravo regimental 

improvido. (AI 737693 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 

Primeira Turma. Julgado em 09/11/2010, DJe 26/11/2010). Diante destas 

considerações, entendo que na hipótese, o processo deve ser julgado no 

estado em que se encontra razão pela qual determino que os autos 

permaneçam conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000164-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DAYANE SILVA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000164-12.2018.8.11.0041. AUTOR: PRISCILA DAYANE SILVA 

GUIMARAES RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Recolhidas as custas e 

taxa de distribuição da ação pela Autora, passo a análise do pleito. 

PRISCILA DAYANE SILVA GUIMARÃES, já qualificada nos autos, propõe a 

presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE em face de R$ 

BANCO DO BRASIL S/A, narrando que assinou um título de crédito 

(cheque nº 850122) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo sido 

o documento presentado e devolvido sem provisão de fundos, 

ocasionando a inclusão do nome da Emitente/Autora nos cadastros do 

SERASA/SPC. Revela a Consignante que o referido título extraviou-se. 

Pelo exposto, requer, assim, a concessão de tutela de urgência para 

exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. É O RELATÓRIO. 

DECIDO Considerando os argumentos expendidos, observo que a 

manutenção do nome da Autora no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito poderá causar-lhe maiores constrangimentos até o 

deslinde da questão, colocando-a em situações vexatórias, o que não é o 

espírito da lei. Assim, estando presente os requisitos essenciais previstos 

no artigo 300, do CPC, concluo que a tutela antecipada deve ser deferida. 

Isto posto, DEFIRO a concessão de tutela de urgência “inaudita altera 

pars”, determinando a IMEDIATA EXCLUSÃO do nome da Autora PRISCILA 

DAYANE SILVA GUIMARÃES do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e 

da SERASA, devendo a Secretaria expedir aos respectivos órgãos, ofício, 

com prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Nos termos do art. 542, I, do 

CPC[1], defiro ainda, o depósito em juízo do valor de R$ 914,41 

(novecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), que deverá ser 

depositado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena desta liminar perder 

seus efeitos. Efetuando o depósito à ordem deste juízo, cite-se o réu, para 

querendo, levantá-lo ou apresentar resposta no prazo de 10 (dez) dias, 

de acordo com as diretrizes da Lei Processual[2]. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, quarta-feira, 3 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 542. Na petição inicial, o 

autor requererá: I - o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser 

efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada 

a hipótese do art. 539, § 3o; [2] Art. 539. Nos casos previstos em lei, 

poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a 

consignação da quantia ou da coisa devida. § 1o Tratando-se de 

obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento 

bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, 

cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o 

prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa. § 2o Decorrido o 

prazo do § 1o, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a 

manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da 

obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. § 3o 

Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento 

bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de 

consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. 

§ 4o Não proposta a ação no prazo do § 3o, ficará sem efeito o depósito, 

podendo levantá-lo o depositante.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023754-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVAN RODRIGUES DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023754-52.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: GIOVAN RODRIGUES DE ASSIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA movida por 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A contra GIOVAN RODRIGUES DE ASSIS, 

ambos identificados e qualificados na petição inicial, tendo por objeto a 

recuperação da posse direta de um veículo dado em alienação fiduciária 

em garantia. O Requerido foi citado e o veículo foi apreendido (ID. 

10074013), mas deixou transcorrer in albis o prazo da contestação, sem 

sequer requerer a purgação da mora – certidão ID. 11379555. 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 parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, 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, 3 de julho 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011934-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011934-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HELEN SUZAN 

NASCIMENTO CERQUEIRA Vistos. Conforme se depreende dos autos o 

Autor pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente 

(ID. 13038437), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela parte 

desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, 

cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou 

gravame. Por consequência, revogo a medida liminar concedida nos autos 

e determino que, se for o caso, recolha-se o mandado de busca e 

apreensão eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 29 de junho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034878-32.2017.8.11.0041

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:

EDMILSON GOMES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034878-32.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDMILSON 

GOMES FERREIRA Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor 

pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do presente 

feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

13464225), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Por 

consequência, revogo a medida liminar concedida nos autos e determino 

que, se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003368-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZAMIRA GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - SP138065 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003368-55.2016.8.11.0002. AUTOR: ELZAMIRA GONCALVES 

DE SOUZA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Considerando que a 

parte Autora foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa 

judiciais, mas postulou pela extinção do feito (ID. 11757416), 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 tringularização 

processual. Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023521-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023521-89.2016.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por SICREDI OURO 

VERDE em face de GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO, em que as 

partes informam composição amigável. Portanto, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 

10845383) 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. Por consequência, 

revogo a medida liminar concedida nos autos e determino que, se for o 

caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente 

distribuído. 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 e/ou gravame. Certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019583-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR KEHDI (EXECUTADO)

ILLE RACHID JAUDY KEHDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019583-86.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ILLE RACHID JAUDY KEHDI, SAMIR KEHDI Vistos. Prima 

facie, registre-se que, apesar de a petição de acordo ter sido protocolada 

em 13/09/2017, os autos vieram-se à conclusão apenas em 15/06/2018. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ILLE RACHID JAUDY KEHDI, em que as partes 
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informam composição amigável consoante termo de acordo ID. 10070055. 

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (ID. 9845670) 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. Custas 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 e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença 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)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035708-95.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: MARIA ROSA RODRIGUES DOS SANTOS - ME Vistos. 

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 13426789), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve 

nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Por consequência, revogo a 

medida liminar concedida nos autos e determino que, se for o caso, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. 

Certifique-se o transito em julgado de imediato diante da desistência do 

prazo recursal e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005356-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAMOS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005356-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: CARLOS RAMOS DE FIGUEIREDO Vistos. Conforme se 

depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 12940565), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022027-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R DE SOUSA MACHADO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022027-92.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: R DE SOUSA MACHADO - ME Vistos. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, proposta 

por BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira de direito privado, em 

desfavor de R DE SOUSA MACHADO - ME, pessoa jurídica de direito 

privado. Partes devidamente qualificadas e representadas nos autos. 

Alega o Autor, em suma, que firmou com a Requerida Contrato de Cédula 

de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e Serviços 

sob n.º 003.774.594, em 29/01/2015, para aquisição de bem móvel, tipo 

veículo, descrito na exordial, onde relata que a Requerida deixou de 

adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a 

presente demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Anexou 

documentos com a inicial inerentes ao feito. Em decisões interlocutórias 

(4329462 - fl. 01 e 5067179 - fls. 01/02), foi deferida a liminar pleiteada, 

sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos representantes legais 

do Autor (5573777 - fl. 01/03), bem como a citação da Requerida. 

D e v i d a m e n t e  c i t a d a  a  E m p r e s a  R e q u e r i d a ,  o f e r t o u 

contestação/reconvenção (10001241 - fls. 01/14), arguindo em linhas 

gerais a inexistência de mora e pugna pela revisão contratual acerca das 

multas, encargos contratuais. Elenca oportunamente a abusividade 

contratual que teria sido perpetrada pelo Requerente, quais seja cobrança 

de juros capitalizados, flutuantes e acima da taxa legal de mercado, além 

da cobrança indevida a título de encargos contratuais e juros de mora 

diários. Diante do que expôs, requereu a concessão dos benefícios da 

gratuidade da Justiça, e por fim, pleiteou a repetição do indébito e a 

condenação do Banco Requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais. Instada a parte Autora a manifestar acerca da 

contestação/ reconvenção, atendeu ao chamado (10686263 - fls. 01/19), 

combatendo pontualmente os argumentos e reiterando os pedidos 

descritos na exordial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto 

que desnecessária a produção de provas. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). INDEFIRO de plano a gratuidade 

da justiça perseguida pela Empresa Requerida na peça defensiva, visto a 

ausência de prova cristalina da miserabilidade alegada, apenas pedido 

genérico. Importante deixar consignado também que, nos termos da 

Súmula nº 297, do STJ, o CDC deve ser aplicado também nos negócios 

jurídicos celebrados com as instituições financeiras, além da súmula do 

STJ, o assunto já foi também alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o 

STF já expõe expressamente que “as instituições financeiras estão, todas 
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elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de 

Defesa do Consumidor”. Impõe explanar 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 ao pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Pois bem, no contrato de financiamento garantido 

com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014) (recurso repetitivo). Em relação a 

onerosidade excessiva cobrada nas parcelas vencidas, levantada pela 

Requerida, tenho que o contrato de financiamento pactuado entre as 

partes possui taxas de juros pré-fixadas, dentro de percentual de 

mercado, com parcelas de prévio conhecimento das partes, não 

merecendo reparo. Apesar de a Ré questionar os valores cobrados pela 

instituição financeira Requerente, observamos que a mesma anuiu ao 

contrato e não se vislumbra abusividade nas taxas de juros e demais 

encargos contratuais pactuados. Ora, se o valor fixado no contrato não 

fosse o devido, já teria de imediato, discordado com o respectivo e não 

aguardar o transcorrer de longo tempo para questionar tal fato. Da 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 

297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a 

procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente 

a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade 

passível de alteração. No caso, desnecessária a inversão do ônus da 

prova porquanto a análise do contrato é suficiente para o deslinde da 

questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. Da lide secundária: 

Reconvenção. Quanto aos pedidos da reconvenção interpostos pela 

Requerida não são cabíveis no caso presente isso porque foi a própria 

reconvinte quem deu causa ao processo de busca e apreensão tendo 

pleno conhecimento deste com a notificação válida. Da Declaração 

Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes 

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal 

de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas”. Improcede o pedido de expurgo das 

cobranças das tarifas bancárias, porque é necessário que a parte autora 

especifique as tarifas que entende abusivas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados 

e não discriminados. Dos Juros Remuneratórios No que diz respeito aos 

Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. Destaco que os 

Tribunais tem entendido que apenas serão consideradas abusivas as 

taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado, 

seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: 

Min. Nancy Andrighi). Rejeito a alegação de juros abusivos. Da 

Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo 

julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a Súmula 

539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Por tal motivo improcede o pedido. 

Quanto aos juros de mora estipulados em 1% ao mês, bem como a multa 

de 2%, se observa que se encontram dentro dos parâmetros legais, 

portanto, não há que falar em abusividade por parte da Financeira. A 

situação processual configurada nos autos não permite reconhecer a 

existência de abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), assim como 

não descaracteriza a mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem 

mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Neste sentido: 

Súmula nº 380 do STJ. A simples propositura da ação de revisão de 

contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Quanto aos juros de 

mora estipulados em 1% ao mês, bem como a multa de 2%, se observa 

que se encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que 

falar em abusividade por parte da Instituição Financeira. Por fim, no que 

concerne a tese de ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e 

moratórios no período de anormalidade, também não merece acolhida, 

consoante já elucidara a jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. 

PAGAMENTO. REGRA DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

decisão, proferida em embargos à execução, que define o período de 

incidência dos juros remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não 

podendo ser objeto de posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão 

consumativa quando os executados não suscitam oportunamente as 

matérias que deveriam ser alegadas nos embargos à execução. 3. Na 

linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros 

remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, 

sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de 

permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. 

"Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros 

vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o 

credor passar a quitação por conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. 

Não cabe ao STJ o exame de suposta ofensa a dispositivos 

constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art.102, 

III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1460962/PR, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) Das Tarifas Bancárias O 

Guardião da Lei Federal no julgamento dos recursos especiais repetitivos 

1.251.331/RS e n. 1.255.573/RS norteou o tema acerca das tarifas 

bancárias, decisões estas que são paradigmas e devem ser observadas 

em prol da segurança jurídica e do princípio da igualdade. Portanto, são 

três as teses norteadoras do tema em discussão. 1ª Tese: Nos contratos 

bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 

2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) 

e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. No caso concreto, os contratos foram 

celebrados em 29/01/2015, na vigência da Resolução CMN 3.518/2007 que 

veda a cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC) e de emissão de 

carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. A 
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propósito: Súmula 565 STJ: A pactuação das tarifas de abertura de crédito 

(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo 

fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início 

da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Porém, no 

contrato de cédula de crédito bancário entabulado entre as partes 

litigantes (4314210 - fls. 01/08), não faz qualquer menção a cobrança das 

tarifas denominada TAC e TEC, tampouco a SERVIÇOS DE TERCEIROS e 

por tal motivo, improcede o pedido neste aspecto. Repetição do Indébito 

em Dobro No que se refere ao pedido de devolução em dobro do cobrado 

a maior, é preciso dizer que, quando constatada a cobrança abusiva, os 

valores cobrados a maior devem ser, necessariamente, extirpados do 

montante da dívida e restituídos a requerente, seja através de 

compensação com eventual saldo devedor, seja mediante devolução em 

espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado o contrato, mas não em 

dobro, conforme prevê o art. 42, § único, do CDC, salvo se comprovada a 

má-fé do credor, o que não se dá quando a cobrança é feita com base em 

cláusula prevista no contrato. Nesse contexto: "A devolução em dobro de 

valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à 

comprovação da má fé por parte do credor" (Apelação Cível nº 

1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora Márcia De Paoli 

Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da publicação: 30/08/2011). 

Sem razão o Requerida quando pretende ver incidir a repetição do indébito 

em dobro, isto porque eventual valor a ser restituído ao consumidor 

deverá ocorrer na forma simples, o que não ocorreu nos autos, visto que 

a má-fé da instituição financeira não foi comprovada. A repetição de 

indébito exige requisitos que são: prestação indevida, natureza de 

pagamento ao ato e inexistência de dívida entre as partes, o que não é o 

caso dos autos, ante a comprovada inadimplência das parcelas. De sorte, 

a demanda se fundou em direito incontestável, não se havendo falar em 

cobrança indevida. Assim, tendo em vista que a Requerida não cumpriu 

com a sua obrigação contratual, ao deixar de quitar as parcelas mensais 

com a qual se comprometeu, tornando-se inadimplente incorreu na busca 

e apreensão do bem dado em alienação fiduciária. Logo, também não se 

há falar em repetição de indébito. Pela exposição acima, verifica-se que os 

encargos aplicados foram em conformidade com o pactuado entre as 

partes, não sendo evidenciada qualquer irregularidade. Assim, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por 

meio do contrato acostado (4314210 - fls. 01/08), que as partes 

efetivamente celebraram um Contrato de Financiamento com Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, tipo veículo, em que a Requerida 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos 

(4314212 - fl. 01/04). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a 

existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da 

Requerida, sendo conseqüentemente procedente o pleito autoral. Senão 

vejamos, sobre o tema: Agravo de instrumento. Busca e apreensão. 

Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora devidamente comprovada. 

Encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do 

contrato por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Regularidade. 

Documento recebido por terceiro. Irrelevância. (...) Pagamento que, nos 

termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a 

integralidade da dívida, com inclusão das prestações vencidas e 

vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo rito de 

recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, Publicação: 22/01/2015). Negritei Posto isso, sem maiores 

delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC, cumulada com Decreto Lei 

n. 911/69, e por consequencia consolido nas mãos do Autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial (4314203 - fl. 01/07), cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Nos termos da 

fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos da Ação 

Reconvencional, como preconizado também no artigo 487, inciso I, do CPC, 

para CONDENAR a parte Requerida/Reconvinte nas custas processuais 

no pedido reconvencional, e no pagamento da verba honorária os quais 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 

CONDENO ainda a Requerida R DE SOUSA MACHADO - ME ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% (dez por cento), sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 

85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. 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, 3 de julho de 2018 José Arimatéa neves 

Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029043-63.2017.8.11.0041

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:

MARIO MARCELO SAMPAIO 82090815191 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL OLIVEIRA SIMOES OAB - MT21349/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029043-63.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIO MARCELO 

SAMPAIO 82090815191 Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido Liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, instituição financeira de direito privado, em desfavor de MARIO 

MARCELO SAMPAIO. Partes devidamente qualificadas e representadas 

nos autos. Alega o Autor, em suma, que firmou com o Requerido, contrato 

de financiamento com alienação fiduciária n.º 4376662080, editado em 

24/04/2015 para aquisição de bem móvel, tipo veículo descrito na exordial, 

onde relata que o Réu deixou de adimplir as parcelas do financiamento 

pactuado, objetivando assim com a presente demanda a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, além da condenação das custas processuais 

e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial inerentes ao 

feito. Em decisão interlocutória (9942317 - fls. 01/02), foi deferida a liminar 

pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos 

representantes legais do Autor (11796040 - fls. 01/06), bem como a 

citação do Requerido. Devidamente citado o Requerido, ofertou 

contestação (12131316 - fls. 01/11), pugnando pela gratuidade da justiça, 

após, elenca oportunamente a abusividade contratual que teria sido 

perpetrada pelo Requerente, quais seja cobrança de juros capitalizados, 

flutuantes e acima da taxa legal de mercado, além da cobrança indevida a 

título de encargos contratuais e juros de mora diários, e por fim, sejam 

julgados improcedentes os pedidos descritos na inicial. Instada à parte 

Autora a impugnar a contestação, atendeu ao chamado (12668375 - fls. 

01/15), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando 

os pedidos contidos na inicial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do 

CPC, posto que desnecessária a produção de provas. A respeito do tema, 

o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 

1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado 

da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se 

desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a 

favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz 

Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, 

predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade 

ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de 

cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do 

pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos 

Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). 

Importante deixar consignado também que, nos termos da Súmula nº 297, 

do STJ, o CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos 

celebrados com as instituições financeiras, além da súmula do STJ, o 

assunto já foi também alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já 

expõe expressamente que “as instituições financeiras estão, todas elas, 

alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa 

do Consumidor”. DEFIRO a benesse da gratuidade da Justiça, perseguida 

pelo Requerido na peça defensiva. Da Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do 
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Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação 

do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados 

pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é 

que se verificará eventual abusividade passível de alteração. No caso, 

desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise do 

contrato é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a 

necessidade de prova pericial. Da Declaração Genérica de Cláusulas 

Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes Quanto ao tema, é o 

seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Improcede o pedido de expurgo das 

cobranças das tarifas bancárias, porque é necessário que a parte autora 

especifique as tarifas que entende abusivas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados 

e não discriminados. Dos Juros Remuneratórios No que diz respeito aos 

Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. Destaco que os 

Tribunais tem entendido que apenas serão consideradas abusivas as 

taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado, 

seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: 

Min. Nancy Andrighi). Rejeito a alegação de juros abusivos. Da 

Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo 

julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a Súmula 

539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Por tal motivo improcede o pedido. 

Quanto aos juros de mora estipulados em 1% ao mês, bem como a multa 

de 2%, se observa que se encontram dentro dos parâmetros legais, 

portanto, não há que falar em abusividade por parte do Requerido. A 

situação processual configurada nos autos não permite reconhecer a 

existência de abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), nem mesmo 

quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos 

inerentes ao período de inadimplência contratual. Por fim, no que concerne 

a tese de ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios 

no período de anormalidade, também não merece acolhida, consoante já 

elucidara a jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E 

MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA 

DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os 

executados não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser 

alegadas nos embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, 

é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, 

especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a 

cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais 

encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o 

pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, 

salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por 

conta do capital" (art. 354 do CC/2002). (...) 6. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 11/10/2016, DJe 17/10/2016). 

(grifamos) Inacolho o pedido. Pela exposição acima, verifica-se que os 

encargos aplicados foram em conformidade com o pactuado entre as 

partes, não sendo evidenciada qualquer irregularidade. Em face da 

ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste 

processo, passo a análise do mérito da contenda. Pois bem. Impõe 

explanar 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 ao 

pagamento, permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da 

coisa. Já o domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não 

se dando a tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Pois bem, 

no contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, a posse 

do bem fica com o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme 

determina a lei (Decreto-Lei 911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao 

credor requerer a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida 

liminarmente, e cinco dias após a execução da liminar, o credor passará a 

ser o exclusivo possuidor e proprietário do bem (propriedade e posse do 

bem serão consolidadas no patrimônio do credor). Senão vejamos: “A 

alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma 

das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado 

bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a 

devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência 

de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial 

Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o 

tema da presente demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, 

tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que será aplicado em todos os 

processos semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 

10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, 

compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar 

na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Nesta toada, 

em contemplação aos documentos apresentados com a exordial, 

observa-se que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto 

que, por meio do contrato acostado (9928522 - fls. 01/05), que as partes 

efetivamente celebraram Contrato de Financiamento com Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos 

(9928522 - fls. 06/07). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível 

a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do 

Requerido, sendo consequentemente procedente o pleito autoral. Senão 

vejamos, sobre o tema: Agravo de instrumento. Busca e apreensão. 

Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora devidamente comprovada. 

Encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do 

contrato por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Regularidade. 

Documento recebido por terceiro. Irrelevância. Réu que, ademais, foi 

citado no mesmo endereço após a apreensão do veículo. Depósito da 

parcela em atraso que, após o deferimento da liminar, não se mostra 

suficiência para elidir a mora. Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a integralidade da dívida, com 

inclusão das prestações vencidas e vincendas. Entendimento consolidado 

pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso 

especial processado pelo rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy 

Coppola, Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 22/01/2015). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos 

da Autora – Evento externo que não afasta a obrigação ao pagamento das 

parcelas avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Negritei Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, cumulada com 

Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial (9928491 - fls. 01/04), cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO o 

Requerido MARIO MARCELO SAMPAIO, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento), do valor atribuído a causa na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, 

ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da 

parte Requerida, que somente poderão ser executadas se em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência do Réu, nos termos do art. 98, § 

3º, do CPC. No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o 

veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. 
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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, 3 de 

julho de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026481-81.2017.8.11.0041

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:

JOANE MARCIO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026481-81.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JOANE MARCIO 

CARDOSO DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em 

face de JOANE MÁRCIO CARDOZO DOS SANTOS, em que as partes 

informam composição amigável. Portanto, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 13603909) 

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 remanescentes 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 e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

de imediato diante da renuncia do prazo recursal pelas partes e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014310-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SABINO CALDEIRA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014337-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTINHO GONCALVES DA SILVA (RÉU)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015111-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015109-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL ROCHA - EPP (EXECUTADO)

ISAEL ROCHA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015912-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA ARAUJO BRAZ DE PROENCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1015912-55.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PRISCILA ARAUJO BRAZ DE 

PROENCA SENTENÇA Vistos etc. Intimado o requerente para emendar a 

inicial, id 3059529, trazendo aos autos a notificação extrajudicial da parte 

requerida, constituindo-a em mora, este permaneceu silente, consoante se 

verifica da certidão ID 4498956. Ressalto que a notificação (via postal, 

com aviso de recebimento ou instrumento de protesto) é requisito 
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indispensável para a ação de busca e apreensão. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso IV 

do artigo 267, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pelo requerente. Decorrido o prazo recursal, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 16 de dezembro de 2016. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015760-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON PINHEIRO DE LIMA (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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1020977-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que o recurso de apelação interposto foi 

protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante beneficiária 

da justiça gratuita conforme decisão inicial proferida nos autos Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos para a parte apelada se manifestar sobre o Recurso de Apelação, 

dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018528-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM MENDES DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018528-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: MIRIAM MENDES DE AQUINO Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024328-75.2017.8.11.0041

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:

CELIA DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024328-75.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CELIA DE FRANCA Despacho Vistos 

etc. Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud, em 

relação à Receita Federal, da requerida: - Célia de França, CPF n°. 

021.040.21138. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018836-05.2017.8.11.0041

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:

RAYSSA GOMES CONCEICAO (EXECUTADO)

CEVADA BURGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018836-05.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: CEVADA BURGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

RAYSSA GOMES CONCEICAO Despacho Vistos etc. Defiro a consulta de 

informações Cadastrais pelo Sistema Bacenjud, dos executados: - Cevada 

Burgs Comércio de Alimentos Ltda ME, CNPJ nº. 24.232.497/0001-31 - 

Rayssa Gomes Conceição, CPF nº. 065.582.961-01. Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022397-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022397-71.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, OTONI 

AZAMBUJA JUNIOR Despacho Vistos etc. Defiro a consulta de 

informações Cadastrais pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal) e Sistema BacenJud, dos executados: - Giro Comercio e 

Distribuição Ltda, CNPJ n°. 003.971.295/0002-12; - Otoni Azambujo Junior, 

CPF n°. 838.251.0001-97. Assim, visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015398-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015398-05.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: FABRICIO TORBAY GORAYEB Despacho Vistos etc. Defiro 

a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Bacenjud, do 

executado: - Fabricio Torbay Gorayeb, CPF nº. 032.254.956-62. Assim, 

visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023727-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RARIELSON DE LIMA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023727-69.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

RARIELSON DE LIMA SOUZA Despacho Vistos etc. Defiro a consulta de 

informações Cadastrais pelo Sistema Bacenjud, do requerido: - Rarielson 

de Lima Souza, CPF nº. 571.201.621-53. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013702-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MATIAS VILLARREAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013681-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE CASSIA SANCHES - ME (RÉU)

JANAINA DE CASSIA SANCHES (RÉU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018921-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 8 9 2 1 - 5 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HELEN SUZAN 

NASCIMENTO CERQUEIRA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018923-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DORILEO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 8 9 2 3 - 2 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCUS 

VINICIUS DORILEO DOS SANTOS Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019201-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ASSUNCAO PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019201-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 
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REQUERIDO: JEFERSON ASSUNCAO PINHEIRO Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019254-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PET SHOP SAUDE ANIMAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019254-06.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: PET SHOP SAUDE ANIMAL EIRELI - ME Despacho Vistos 

etc.. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018573-36.2018.8.11.0041

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:

TRANSQUATRO TRANSPORTE LTDA - ME (EXECUTADO)

IVO HELIO SCHAPHAUSER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018573-36.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: TRANSQUATRO TRANSPORTE LTDA - ME, IVO HELIO 

SCHAPHAUSER Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000030-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA VIEIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a devolução de correspondência no qual informa que a parte 

requerida “ mudou-se”

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 286028 Nr: 8037-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE GUIA CORDEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA MARTINS - 

OAB:8498/MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 

OAB:5.475/MT, MARISTELA FÁTIMA MARIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls.459/462 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 243091 Nr: 11570-67.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ANTONIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8157/MT, EDMILSON PRATES - OAB:5745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

05 (cinco) dias quanto aos cálculos de fls.239/244 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 724609 Nr: 20278-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA FERREIRA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3287-MT, TONY VITOR SANTOS SOUZA - OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls.264 cujo conteúdo encontra-se 

devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1014546 Nr: 29541-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências 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 ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 756807 Nr: 8944-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO MARTINS LTDA - ME, AGNALDO 

MARTINS RODRIGUES

 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

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta do endereço dos executados:

 - Ciclo Martins Ltda -Me - CNPJ nº 05.441.687/0001-14;

- Agnaldo Martins Rodrigues - CPF nº 860.626.891-72.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1111577 Nr: 15351-48.2016.811.0041

 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: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MACEDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços;

 III – Defiro a consulta dos referidos dados pelo Sistema Infojud (Delegacia 

da Receita Federal) e Bacen/jud (Banco Central), do requerido:

- Rafael Macedo Dias - CPF nº 044.283.421-79.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1095489 Nr: 8610-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA, WILSON MARQUES DA SILVA, EDMARA TERESINHA 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 Vistos etc.

I – Dou a executada Edmara Teresinha Fernandes da Silva por citada, 

diante da apresentação de Embargos à Execução, que tramitam em 

apenso (n. 7485-18.2018 – código 1296903), devidamente representada.

II – Compulsando os autos verifico que às fls. 117 foram citados os 

executados J. Marques Indústria de Artefatos de Cimento Ltda e Wilson 

Alves da Silva.

Assim, certifique a Secretaria acerca do decurso do prazo para 

apresentação de defesa pelos executados citados.

III – Após o cumprimento do item II, intime-se o exequente, pessoalmente 

(via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Após, renove-se a conclusão, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 851338 Nr: 54303-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA ORMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10209, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 762668 Nr: 15211-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA BETANIA DA SILVA BARBOSA, 

CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/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 autora para que, no prazo de 10(dez) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar os autos conforme determinação judicial proferida nos autos, 

sob pena de arquivamento dos autos no estado em que se encontra ante 

o findar da prestação jurisdicional

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1028059 Nr: 35806-68.2015.811.0041

 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: CLAUDEMIR DA MATA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6771, ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE - OAB:15.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 808558 Nr: 15023-26.2013.811.0041

 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: VITÓRIO MAIOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledson Glauco Monteiro 

Catelan - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que INEXISTE O NUMERO 

de endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 732413 Nr: 28592-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON NEVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.4-747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 899696 Nr: 29592-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MAXIMO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/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_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências 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 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”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 981385 Nr: 14729-03.2015.811.0041

 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: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

03/05/2018) requer sobrestamento do feito ( 20 dias) cujo o lapso temporal 

já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1048406 Nr: 45681-62.2015.811.0041

 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): JEFFERSON MONGE TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 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_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências 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 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”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 19618 Nr: 1813-59.2000.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANTÔNIO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARÃES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7322-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

24/04/2018 ) requer de dilação de prazo ( 10 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de concordância tácita com o termo de quitação de dívida 

acostada as fls 161, ensejando sentença com mérito em face ao 

pagamento informado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790725 Nr: 44776-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

08/05/2018) requer de sobrestamento do feito ( 15 dias) cujo o lapso 

temporal já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 745846 Nr: 43018-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCHANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE DA SILVA SOARES ME

 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, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que consta a 

assinatura de pessoa diversa da parte citanda/intimanda, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

autora para manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 171170 Nr: 20213-82.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID SULEK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar sobre a 

petição de fls. 330, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 73722 Nr: 6555-59.2002.811.0041

 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): OLIMPIO JOSE DE SOUZA FILHO, ANA SUELI 

DALBEM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a manifestação do PERITO e complementação do 

LAUDO PERICIAL encartado aos autos as fls.308/316 sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 66325 Nr: 3072-94.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a manifestação do PERITO e COMPLEMENTAÇÃO do 

LAUDO PERICIAL encartado aos autos as fls.225/227 sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 382537 Nr: 17932-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECORLAR DECORAÇÕES PARA SEU LAR 

LTDA - ME, ROSANGELA AIMER BOSSA, WANDERLEY NASCIMENTO 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10255, 

sem a manifestação da parte requerente

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1089490 Nr: 5990-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINO PAPA DE ARRUDA, LUIZ MÁRIO DA 

SILVA, RAIMUNDO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada nestes autos, e 

a parte Executada Cristino Papa de Arruda citada as fls. 67, não opôs 

Embargos e nem comprovou o pagamento do débito exequendo.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114384 Nr: 16453-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSGD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, 

MARIANGELA SCHORR GUGELMIN

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a trazer o endereço 

completo conforme Guia de pagamento n° 94033 fls.56, e comprovante de 

pagamento fls. 58, devidamente recolhida para o Bairro Ipiranga I , haja 

vista que não consta nos autos nenhum endereço indicado para o referido 

bairro, a fim de possibilitar o cumprimento do mandado pelo oficial de 

justiça. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 215142 Nr: 24061-43.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO LIMA FERNANDES, MARA MÁRCIA 

DA LUZ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÍGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:., ANDERSON GERALDO DA CRUZ - OAB:182369/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - 

OAB:4683/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a manifestação do PERITO as fls 400/401, sob pena 

de concordância tácita sobre o ali contido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 443303 Nr: 18988-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. CAR MECANICA E GNV LTDA - ME, 

AUDIRA DE CAMARGO SILVA

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 295165 Nr: 11909-89.2007.811.0041

 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): GILBERTO CARLOS TAGINO, ELVISON ROSA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7.959/MT, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALISON RODRIGUES DE 

BRITO - OAB:22.355/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seus 

patronos, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 98266 Nr: 13288-41.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DE ARRUDA E SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DELGADO DE 

SOUZA - OAB:29.484/ PR, ELTON ALAVER BARROSO - OAB:34050/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234 / MT, JOICE BARROS DOS SANTOS - OAB:5952, VALÉRIA 

C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.906/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 203,204.

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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1006624 Nr: 26217-52.2015.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO LELIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 57325 fls. 26, 

traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro coxipó do ouro. 

Cabe ressaltar que o mesmo DIVERGE do endereço indicado nos autos fls. 

23, onde indica o endereço Av. Fernando correa da costa, n° 1735, 

coxipó, cuiabá/MT, cep: 78065-000 para cumprimento; 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, a fim de encartar nos autos o 

endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 990551 Nr: 18716-47.2015.811.0041

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SINVAL DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT, EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791747 Nr: 45831-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR CAMARGO BODINI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, MARILSON MENDES - OAB:, RAFAELLA 

ALT DE OLIVEIRA - OAB:

 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 864420 Nr: 5167-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES VALE NETO

 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 PARCIALMENTE NEGATIVA do Oficial de Justiça, ante a 

informação da NÃO CITAÇÃO da parte requerida em face ao seu 

falecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena derevogação da liminar 

e extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 781568 Nr: 35171-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMAO ATAIDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162/MT, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16240, THIAGO 

RIBEIRO - OAB:13293/MT

 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 161.

 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.: 1133879 Nr: 24579-47.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, 

FERNANDO DE SOUZA FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - OAB:9290-B/MT, 

JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 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 115.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 925962 Nr: 47103-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA, EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

intimo as partes interessadas a se manifestar nos autos, no prazo de 15 

dias, sobre as provas que pretendem produzir, consoante a determinação 

da decisão de fls 186.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 462861 Nr: 31334-97.2010.811.0041

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/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 autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112755 Nr: 15843-40.2016.811.0041

 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: FERNANDA RIOS LIMA AMARAL

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

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

OAB:OAB/MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls. 122/123 

consubstanciados na quantia de 08 (oito) salários mínimos sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 827281 Nr: 33165-78.2013.811.0041

 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): ELAINE MARIA PEDROSO LEMES, EDILBERTO 

MARQUES LEMES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-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 consulta ao site do TJMT verifico que a Carta 

Precatória foi distribuido sob o código 117565 , onde consta o andamento 

de intimação da parte autora para comprovar o pagamento das diligências 

do Sr.Oficial de Justiça, desta feita impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para encartar 

nestes autos o comprovante do referido pagamento NA DEPRECATA no 

prazo de 10 (DEZ) dias, haja vista que estes autos aguardam o 

cumprimento da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1147542 Nr: 30637-66.2016.811.0041

 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: ULSIMAR GAJARDONI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS 

- OAB:16738, WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:3.209/TO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO NASCIMENTO 

GONÇALVES DRUMOND - OAB:62.626, Lourenço Gomes Galdelha de 

Moura - OAB:21.233, WLADISLAU BARROS SIQUEIRA - OAB:36867

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls. 200/202 

consubstanciados na quantia de R$ 2.800,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789759 Nr: 43785-86.2012.811.0041

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liege Viero Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12911/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente. CERTIFICO, ainda, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo.

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017478-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LEITE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017478-39.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ANTONIO LEITE DA COSTA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos etc. Defiro o pedido contido na petição de Id 11185955. Cite-se o 

executado por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que no momento não existem 

os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 de 

junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018738-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI ROSA MARTINS (EXECUTADO)

TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018738-54.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, DAVI 

ROSA MARTINS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Defiro o pedido 

contido na petição de Id 11186247. Citem-se os executados por edital, nos 

termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027885-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR BARRIQUELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027885-70.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ADAIR BARRIQUELLO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos 

etc. I – Tendo em vista que a execução de nº 1008645-95.2017.8.11.0041 

já foi devidamente sentenciada, em abril/2017, com trânsito em julgado, 

proceda a Secretaria à dissociação dos autos. II – Devidamente citado o 

executado para o pagamento do débito, o mesmo não pagou a dívida e 

nem ofereceu bens à penhora, permanecendo silente. 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. Bem 

ainda, em entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.687 

– MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as disposições do 

Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

penhora, constrição, “online” constante na petição de Id , para tanto, 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito - R$ 

171.698,89 (cento e setenta e um mil seiscentos e noventa e oito reais e 

oitenta e nove centavos) -, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes aos executados, Adair Barriquello – CPF 

nº 424.612.519-91, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão. Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência 

do arresto formalizado, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do 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. III – 

Indefiro o pedido do executado, vindo na petição de Id 11417084. Com 

efeito, trata-se de pedido incidental de liminar para desbloqueio de penhora 

online, supostamente por impenhorabilidade de bens, fundamentada no art. 

833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Tenho que não merece 

acolhimento pedido de desbloqueio de valores que sequer foram 

bloqueados, tratando-se de pedido hipotético. Bem ainda, entendo que a 

alegação da impenhorabilidade de bens, fundamentada no art. 833, inciso 

IV, do Código de Processo Civil, deve ser efetivamente comprovada, via 

documentos. É sabido que existem limitações legais à penhora de valores 

em conta bancária, corrente, ou poupança, conforme disciplina o CPC, 

todavia, primeiramente a mesma deve ocorrer e posteriormente, as 
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hipóteses de impenhorabilidade devem ser comprovadas. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 de 

junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030943-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THULLIANA IZABELLA MODENA MARTIN (EXECUTADO)

CASA DO PET SHOP LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO CASTRILLON DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030943-81.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: CASA DO PET SHOP LTDA - ME, CLAUDIO ROBERTO 

CASTRILLON DA FONSECA, THULLIANA IZABELLA MODENA MARTIN 

Decisão Interlocutória Vistos etc. Devidamente intimados para o 

pagamento do débito, os executados não pagaram a dívida e nem 

ofereceram bens a penhora. 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 no ID 11319479 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 18/06/2018 - R$ 

38.660,67 (trinta e oito mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e sete 

centavos), que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes aos executados: Casa do Pet Shop Ltda - ME – CNPJ nº 

06.985.041/0001-60, Claudio Roberto Castrillon da Fonseca – CPF nº 

828.152.591-68 e Thulliana Izabella Modena Martin – CPF nº 

792.159.981-87, 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. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, 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. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009646-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE VIEIRA DA SILVA CORREA (EXECUTADO)

VIVIANE VIEIRA DA SILVA CORREA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009646-18.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: VIVIANE VIEIRA DA SILVA CORREA - ME, VIVIANE VIEIRA 

DA SILVA CORREA Decisão Interlocutória Vistos etc. Devidamente 

intimados para o pagamento do débito, os executados não pagaram a 

dívida e nem ofereceram bens a penhora. 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 no ID 12269085 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 

01/02/2018 - R$ 87.956,34 (oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e 

seis reais e trinta e quatro centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: Viviane 

Vieira da Silva Correa Comércio e Confecções – CNPJ nº 

07.780.320/0001-50 e Viviane Vieira da Silva Correa – CPF nº 

903.577.011-00, 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. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, 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. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024638-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024638-81.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: CRISTIANE MARIA DIAS DA SILVA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. Devidamente intimada para o pagamento do débito, a 

executada não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora. 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 no ID 10694418 

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 outubro/2017 - R$ 41.303,53 (quarenta e um mil trezentos e 

três reais e cinquenta e três centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes a executad: Cristiane 

Maria Dias da Silva – CPF nº 967.660.001-63, 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 
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bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se a 

executada, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 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. AT/Cuiabá, 03 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018981-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANACLETO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018981-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ANACLETO RIBEIRO DOS SANTOS Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HONDA/ CG 160 FAN, Ano 

Fabricação/Modelo 2017/2018, Chassi 9V2KC2200JR009062, Renavam 

1141758153, Placa QCR-9641, Cor VERMELHA, depositando-o em mãos 

do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua 

retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 

de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado 

de conservação. Ressalte-se que se o veículo, 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. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, 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 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 03 de julho 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019121-61.2018.8.11.0041

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:

MONNIZE DA COSTA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019121-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MONNIZE DA COSTA DIAS Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

PORSCHE/CAYENNE 4X4 3.6 V-6 4P, Ano Fabricação/Modelo 2012/2012, 

Chassi QP1AA2928CLA07426, Renavam 467754802, Placa FRW-0301, 

Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, 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. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, 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 dias. 2. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1033420-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BARRIQUELLO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033420-77.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: ADAIR BARRIQUELLO 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Adair 

Barriquello propôs Ação de Embargos à execução em face de Banco 

Bradesco S/A, pleiteando a o indeferimento de pedido de bloqueio de 

valores, a condenação do banco à exibição dos contratos originários 

firmados entre as partes, e ao final a nulidade da execução apensa (Feito 

nº 1027885-70.2017.8.11.0041). Pela decisão proferida no Id 10661762, 

determinou o Juízo a intimação do embargante para comprovar sua 

incapacidade financeira ou recolher as custas e taxas judiciárias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimado, o 

requerente interpôs recurso de agravo de instrumento de nº 

1013133-22.2017.811.0000, tendo o E. Tribunal de Justiça reconhecido a 

deserção do recurso, não conhecendo do mesmo, cópia de decisão 

acostada no Id 12242522. Assim, deveria o requerente ter providenciado o 

recolhimento das referidas custas e taxas judiciárias. Todavia, 

permaneceu silente, deixando de dar cumprimento à determinação judicial, 

ensejando assim o indeferimento da inicial. Diante da verificação do vício 

processual, foi oportunizado ao autor a chance de retificá-lo. Entretanto, 

este demonstrando desinteresse na ação, deixou transcorrer o prazo sem 

realizar o recolhimento das custas imprescindíveis à continuidade da ação. 

Logo, em virtude do não cumprimento da determinação judicial, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro nos artigos 330, inciso I e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 
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pelo requerente. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 27 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006504-69.2018.8.11.0041

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:

MARLUCE DE CAMPOS PAULA LEVENTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006504-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARLUCE DE CAMPOS PAULA 

LEVENTI Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Marluce de Campos 

Paula Leventi, no entanto, requereu a desistência do feito junto ao ID 

12755681. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia ao 

prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 03 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 467696 Nr: 34390-41.2010.811.0041

 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): GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR, 

AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS LTDA, IVECO 

LATIN AMÉRICA LTDA, MÔNACO DIESEL CAMINHÔES E ÔNIBUS LTDA, SA 

BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S.A., 

EXTRA CAMINHÕES LTDA, ESPÓLIO DE VILCEU FRANCISCO MARCHETTI, 

MARIA ELISA MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ORLEANS E 

BRAGANÇA - OAB:39.678, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO - 

OAB:6522, BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - 

OAB:206587/SP, CAMILA SPINELLI GADIOLI - OAB:137880/SP, 

Cândido da Silva Dinamarco - OAB:SP-102.090, CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO - OAB:91.537-SP, EDUARDO DAMIÃO GONÇALVEZ - 

OAB:OAB/SP 132.234, EDUARDO SECCHI MUNHOZ - OAB:126764/SP, 

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12945, FABIO TEIXEIRA OZI 

- OAB:172594/SP, FERNANDA HERRERA ROSS - OAB:206719/SP, 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:11264, FLAVIO 

ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, FLAVIO PEREIRA 

LIMA - OAB:120111/SP, GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - 

OAB:9148/MT, HELDA FERREIRA - OAB:9.138/MT, JAQUELINE MELO 

JOSEPH - OAB:OAB/SP 259/557, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, JOÃO CÁNOVAS BOTTAZZO GANACIN - OAB:OAB/SP 

343.129, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, JOÃO PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13.882/MT, 

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - OAB:309.099-OAB/SP, 

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - OAB:375091 OAB/SP, LUCIANA 

BAZAN MARTINS - OAB:315.358 OAB/SP, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI 

- OAB:6.814-B/MT, MAIRA BECHARA LEAL - OAB:286643/SP, MARCOS 

MEDEIROS COELHO DA ROCHA - OAB:81466/RJ, MARIO FERNANDO DA 

SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, PAULO BEZERRA DE MENEZES 

REIFF - OAB:121729/SP, PEDRO DA SILVA DINAMARCO - OAB:, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT, ROBERTO COSTA MARQUES - 

OAB:8555/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:5858, TARCISIO 

SILVIO BERALDO - OAB:33.274-SP, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - 

OAB:OAB/MT 11.407

 Diante do exposto e não havendo discordância do requerente, defiro o 

pedido para transferir a medida cautelar de indisponibilidade que recaiu 

sobre o imóvel objeto da matrícula n.º 32.143 do 5º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis desta Capital, para o seguinte bem:1)Lote n.º 02, da 

quadra, com área de 12.000m2, no Jardim das Paineiras, zona urbana de 

Rondonópolis/MT, conforme AV-12/1.194 matrícula n.º 1.194, Livro n.º 2, 

do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.A liberação 

do imóvel será feita após o registro da indisponibilidade na matrícula do 

bem ofertado em substituição, mediante ordem que será transmitida via 

CEI-ANOREG.Expeça-se ofício ao 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de 

Rondonópolis/MT, requisitando que seja averbada a ordem de 

indisponibilidade na matrícula n.º 1.194, bem como que seja encaminhada a 

este Juízo, no prazo de dez (10) dias, cópia da matrícula atualizada, com a 

devida averbação. Com o ofício, encaminhe-se cópia desta decisão e da 

escritura pública de fl. 12.499.Corrija-se a juntada da fl. 12.601.Intime-se a 

requerida Rodobens Caminhões Cuiabá S/A juntar cópia da alteração 

contratual que modificou o nome empresarial para Rodobens Veículos 

Comerciais Cuiabá S.A., no prazo de dez (10) dias. Atendidas as 

providências acima, retornem os autos conclusos para providências de 

saneamento ou julgamento antecipado. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1290181 Nr: 4977-02.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA MUTUM-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOLESLAU DZACHAN, SERGIO MASSAMITSU 

ARIMORI, SERGIO VITOR ALEVS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENEE DO Ó SOUZA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO COELHO - 

OAB:2070-A/MT, LELIO TEIXEIRA COELHO - OAB:2070-A/MT, 

MARCELO COELHO - OAB:5950-A/MT, MARCELO JOVENTINO 

COELHO - OAB:5950-A/MT

 Vistos etc.

 Designo a audiência para o dia 08/08/2018, às 14h30min.

 Considerando que as testemunhas a serem ouvidas foram arroladas 

pelos requeridos e estes não são beneficiários da gratuidade da justiça, a 

defesa deverá promover a intimação das testemunhas para que 

compareçam perante este Juízo, na data e horário acima, nos termos do 

art. 455, caput, e §§1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes e comunique-se o Juízo deprecante.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 251303 Nr: 17880-89.2006.811.0041

 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 PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, NIVALDO DE ARAÚJO, GUILHERME 

DA COSTA GARCIA, GERALDO LAURO, NASSER OKDE, JOEL QUIRINO 

PEREIRA, JURACY BRITO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA, CÉLIO JOUBERT FURIO - OAB:PROM.DE 

JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT, LEILA VIANA LOPES - OAB:6.307-B/MT, MÁRIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521-MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011/SP

 Diante do exposto, homologo a desistência da ação em relação ao 

requerido Nivaldo de Araújo, diante do óbito e inexistência de bens 

significativos a inventariar, na forma pleiteada pelo representante do 

Ministério Público.Em consequência, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, apenas em relação ao requerido falecido, devendo a ação prosseguir 

em seus ulteriores termos até a decisão final.Procedam-se as anotações 

necessár ias na distr ibuição, cadastro e autuação do 

processo.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 747629 Nr: 44882-58.2011.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PINTO DA SILVA, WLAMIR BENEDITO 

SOARES, MURILO DE SANT'ANA BARROS, DIOGE FARIA SODRE, 

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, JAIRO CALAMIR DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, BRENO MENDES TAQUES - OAB:15.025/MT, CARLOS 

EDUARDO P. BRAGA - OAB:12.572/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FLAVIA 

CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, FLAVIO ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 13.355, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, JOILSON 

RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18.869/MT, JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8.578, Larissa Hernandes Zanetti - OAB:13360/MT, 

LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - OAB:14.607/MT, REGINA CELI 

SILVA PEREIRA - OAB:6589/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a justificativa apresentada pela Defensora Pública que 

atua neste feito, defiro o pedido de fl. 2.035/2.036 e redesigno a audiência 

instrutória para o dia 21/08/2018, às 14h30min.

Procedi, nesta data, a pesquisa de endereço da testemunha Munil da Silva 

Taques (CPF 302.602.647-68).

Intimem-se todos, com as advertências legais.

Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000446-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT21133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. (RÉU)

Outros Interessados:

C. F. M. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1000446-50.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

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

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 30 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014359-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1014359-02.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

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

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 30 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007096-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHEFANE JOYCE ALMEIDA PEREIRA SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

OLAVIO JOSE DA SILVA OAB - MT13991/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1007096-16.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 30 de junho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006779-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA LUISA OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

MIRIANE HELENA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOADILSON DUARTE DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1006779-18.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 30 de junho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006844-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE GRASIELE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME MARCILIO REINERS DE MATTOS OAB - MT23233/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE SOUZA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do 

processo: 1006844-47.2017.8.11.0041 CERTIDÃO CERTIFICO que 

decorreu o prazo para o Executado proceder ao pagamento do débito, 

sem que houvesse qualquer manifestação no prazo legal. Cuiabá, 30 de 

junho de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003244-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEETE DA SILVA BONDESPACHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO OAB - MT4340/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO LOPES DAS NEVES (RÉU)

Outros Interessados:

Luciana Dias do Nascimento (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ELZANI RIBEIRO DA SILVEIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1003244-18.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

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

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da correspondência devolvida 

encaminhada à empresa Loiola Transportes e Serviços ME, no prazo de 5 

dias. CUIABÁ, 30 de junho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008985-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NASLA CAROLINA DE OLIVEIRA E SILVA (RÉU)

NADIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (RÉU)

ANDREI LUCAS DE OLIVEIRA E SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1008985-05.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR a PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação ofertada, 

TEMPESTIVAMENTE, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 2 de julho de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009484-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA TUTIACHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0019652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERIO SANTOS MENDONCA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1009484-86.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

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

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 3 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009713-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PARANHOS DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. P. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANIE DE BRITO CAVARSAN OAB - 702.259.661-15 

(REPRESENTANTE)

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: 

1009713-46.2018.8.11.0041. AUTOR: IGOR PARANHOS DA SILVA 

SANTOS RÉU: LUIZ FERNANDO PARANHOS BRITO REPRESENTANTE: 

STEPHANIE DE BRITO CAVARSAN Vistos etc. Intime-se a parte autora por 

meio de seu culto advogado, para manifestar-se em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015543-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CEZAR DE PONTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO OAB - MT6.846 (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 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015543-27.2017.8.11.0041. AUTOR: SILVANA MARQUES DA SILVA 

RÉU: MARCIO CEZAR DE PONTES Vistos etc. Intime-se a parte exequente, 

por meio de seu ilustre advogado, para que, em 05 (cinco) dias, traga aos 

autos o valor do débito atualizado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de junho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015629-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AMERICO APARECIDO MANCINI OAB - SP136163 (ADVOGADO)

GABRIELA CRUZ MOLERO OAB - SP305432 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. T. M. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1015629-61.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

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

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa, no prazo de 

5 dias. CUIABÁ, 3 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 
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Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001751-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA GABRIELY APARECIDA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630/O (ADVOGADO)

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SIRLEY MACEDO RAMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - 

MT0007730A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1001751-26.2017.8.11.0002 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

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

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 3 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024759-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Antônio Carlos de Oliveira Claro (REQUERIDO)

CARLA DA SILVA CLARO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA DOS SANTOS FREITAS OAB - SP258849 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

MM. DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ – MT. Autos nº 1024759-12.2017.8.11.0041 

J.M.S.C, já qualificado nos autos em epígrafe, por meio do advogado que 

esta subscreve, vem respeitosamente perante este Douto Juízo, 

apresentar Documento de Identidade e CPF do infante para a implantação 

do plano de saúde. Assim, requer a intimação da executada para o 

cumprimento da obrigação. Termos em que Pede Deferimento Cuiabá/MT, 

21 de junho de 2018. MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB/MT 14.958

Despacho Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1017447-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BASSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELLYENE LAURA DE AQUINO (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: 

1017447-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCOS VINICIUS BASSOA 

REQUERIDO: JOELLYENE LAURA DE AQUINO Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Conversão de 

Separação Judicial em Divórcio, proposta por Marcos Vinicius Bassoa, em 

face de Joellyenne Laura de Aquino, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 13 de agosto 

de 2018 às 09:00 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Como medida 

de celeridade e economia processual, sirva cópia da presente, como 

mandado de intimação do executado. Intime-se o autor, por meio de seu 

ilustre advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 

Joellyene Laura de Aquino, Endereço: Rua Primavera, nº 287, Bairro: 

Bosque da Saúde, CEP: 78050-030, Cidade: Cuiabá-MT, ZONA 04

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1017790-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENNY GERTRUDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0008107A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO DE AMORIM (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: 

1017790-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GENNY GERTRUDES DA 

SILVA REQUERIDO: MARIANO DE AMORIM Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se[1] o requerido, 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do 

descumprimento do acordo firmado entre as partes, relativamente a 

cessão de direitos sobre o imóvel, objeto do acordo, sob pena da 

obrigação firmada ser convolada em perdas e danos. Concedo, o prazo 

de 05 (cinco) dias, para as partes informarem neste feito, se fora aberto o 

inventário dos falecidos Felix Ferreira de Amorim e Gercina Joaquina de 

Amorim, genitores do requerido Mariano de Amorim. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Mariano de Amorim, Endereço: Rua 

Parecis, nº 72, Bairro: Rodeio, Cidade: Cáceres-MT, CEP: 78.200-000.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1109201 Nr: 14353-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDS, TDSQS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSQ

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

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:24.720, MARCELO SOUZA DE BARROS 

- OAB:31153

 Sem custas.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2017. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian - Juíza de Direito 2) (...) Vistos 

etc. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos perante este Juízo, 

por Darlene da Silva Queiroz, em face da decisão de fls. 55. Pleiteia a 

parte embargante que seja sanado erro material constante da sentença 

proferida à fl. 55 que nomeou como curadora Geralda Lopes da Silva, tia 

da interditanda, falecida em 17 de fevereiro de 2017, conforme prova faz 

a certidão de óbito colacionada à fl. 48. Diante do exposto, nos termos do 

art. 1022, inciso III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU 

PROVIMENTO aos embargos declaratórios, para que conste da parte 

dispositiva da sentença de fl. 55: “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 

THAMIRES DA SILVA QUEIROZ SOUZA, 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, nomeando-lhe como curadora, sua genitora DARLENE DA 

SILVA QUEIROZ. 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, 30 de outubro 

de 2017”. A presente decisão é parte integrante da sentença proferida, 
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ante seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, todos os 

termos da decisão questionada. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

janeiro 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.: 986312 Nr: 16822-36.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVSDS, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:19.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: rodrigo batista da silva - 

OAB:OAB/MT 7.697

 Código 986312

Vistos etc.

Tendo em vista que, decorreu o prazo de 30 (trinta) dias da prisão do 

executado, os motivos da constrição pessoal anteriormente decretada 

deixam de existir, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, 

razão pela qual REVOGO a prisão de PAULO MARCELO SCHUK 

ROBERTO, servindo cópia da presente decisão como Alvará de Soltura. 

Coloque-se o custodiado em liberdade, se por outro motivo, não estiver 

preso.

 Após, intime-se a parte autora, por meio de seu culto advogado, para 

manifestar o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se, com urgência por meio do Oficial de Justiça plantonista.

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1016131 Nr: 30191-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLV, FDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

- OAB:

 Sentença:(...) É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação de Curatela 

proposta, perante este Juízo, por Flaviano Dantas Vieira e Hilda Lourenço 

Vieira, em benefiício de seu irmão Deusdete Dantas, todos devidamente 

qualificados nos autos. A Lei n.º 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 deficiencia 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 (CID G80.9), de Deusdete Dantas. ...... 

Diante do exposto e de tudo mais que consta dos autos, julgo procedente 

a presente ação, nos termos do 487, inciso I do Código de Processo Civil 

e, decreto a curatela de DEUSDETEDANTAS, declarando absolutamente 

incapaz de exercer os atos de natureza patrimonial e negocial, na forma 

dos arts. 84, § 1º, amnos da Lei nº 13.146/2015 - Estatudo da Pessoa com 

Deficiência, nomeio-lhes como curadores de forma compartilhada, seus 

irmãos Flaviano Dantas Vieira e Hilda Lourenço Vieira. Procedam-se as 

devidas abnotações 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, 13 de julho de 2017. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez. Juíza de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1108552 Nr: 14132-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSS, KCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante 

este Juízo, por Antonio Manoel Souza Santos, em benefício de sua filha 

Karolina Carneiro dos Santos, ambos devidamente qualificados 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, em face da tomada de decisão apoiada 

não ser a mais adequada, ante o estado de demência de Karolina Carneiro 

dos Santos. O relatório médico de fls. 46, corroborado pelo relatório de 

estudo psicológico de fls. 25/28, demonstram que a curatelanda necessita 

de um curador para representa-la nos atos da vida civil, uma vez que esta 

não consegue expressar a sua vontade, em face de seu quadro de 

demência crônica e progressiva (fls. 42/43), 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 tomada de decisão apoiada de KAROLINA CARNEIRO DOS 

SANTOS, 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 apoiador, seu pai ANTONIO MANOEL SOUZA SANTOS. 

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1161906 Nr: 36724-38.2016.811.0041

 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: ARSDO, UPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença:(...)É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela 

proposta, perante este Juízo, por Air Ramos Silva de Oliveira, em benefício 

de seu irmão Ubaldo Praxedes da Silva, ambos devidamente qualificados 

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 que não 

se amolda ao caso presente. O douto Ministério Público se fez presente 

em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao deferimento 

do pedido curatela. O atestado médico de fls. 19, corroborado pelo 

relatório de estudo social, 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 doença de 

Alzheimer e ser cadeirante, evidenciando-se a pertinência da presente 
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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 URBANO 

PRAXEDES DA SILVA, declarando-o 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 irmã AIR RAMOS SILVA DE 

OLIVEIRA.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, 06 de junho de 

2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian - Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1152479 Nr: 32775-06.2016.811.0041

 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: JFR, EIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O atestado médico de fls. 17, corroborado pelo relatório de estudo social, 

demonstram que a curatelanda 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 .V.C Isquêmico-Cerebral 

(CID 10 G45), 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 EUGENIA INÊS 

RODRIGUES, 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, seu irmão JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES. 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, 30 de outubro de 2017.Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian - Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1135651 Nr: 25363-24.2016.811.0041

 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: CAFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPFS, EDMG, MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença:É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, 

perante este Juízo, por Cristina Aparecida Freitas Silva, em benefício de 

seu filho João Pedro Freitas Silva, ambos devidamente qualificados 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, em face do 

diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID 10:F.20), de João Pedro 

Freitas Silva. O relatório médico de fls. 85/98, corroborado pelo estudo 

social de fls.100/102, demonstram que o curatelando necessita de um 

curador, para representá-lo nos atos da vida civil, uma vez que este não 

consegue expressar a sua vontade, em face de seu quadro de 

esquizofrenia paranoide (fls. 85/98), 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 

JOÃO PEDRO FREITAS SILVA, declarando-o 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 CRISTINA APARECIDA 

FREITAS SILVA. 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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:

 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. .......JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, decreto a curatela de 

......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”. ..... 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 Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 821365 Nr: 27563-09.2013.811.0041

 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: LLV, LLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDS, LLV, NMDS, NMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:18798/MT, GABRIELA BENINE SALÍCIO - 

OAB:18244/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 
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OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - OAB:16.445/0/MT, 

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - OAB:16445, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 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 RENAJUD.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1109004 Nr: 14246-36.2016.811.0041

 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: FJDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO 

AMARAL - OAB:8.345

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

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa com a 

finalidade de: INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES, para querendo 

apresentar memoriais finais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1149886 Nr: 31650-03.2016.811.0041

 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: ER, TR, EDSRM, EOR, LDSRP, SSR, JSR, MR, SMR, PPF, 

MLMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSR, EDMSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA CANCILIERI DO 

NASCIMENTO GALLETTI - OAB:13.363 OAB/MT, PAULO CÉSAR DE 

FIGUEIREDO PONCE FILHO - OAB:17483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da manifestação da PGE de fls. 

277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 897687 Nr: 28074-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMCSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 973133 Nr: 10764-17.2015.811.0041

 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: SSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCJDS, ORDS, TRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1076561 Nr: 58298-54.2015.811.0041

 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: MADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADA, EDJJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da manifestação da PGE de fls. 

277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1095886 Nr: 8768-47.2016.811.0041

 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: LNB, ASR, MSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca dos documentos de fls. 70/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 715215 Nr: 9423-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPEC, RMDA, AVPDS, LCPDS, APDS, LFPDS, SLPDS, 

EDLEPDS, HCPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLPDS, LFPDS, CPEC, EDLEPDS, HCPDS, 

SLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968, THAIS DE OLIVEIRA 

RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 20584, WILSON PEDROZA DE 

REZENDE - OAB:2924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da manifestação da PGE de fls. 

307/vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 727916 Nr: 23815-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: NNF, AMNC, ALDN, JLN, JEDN, DLDN, AMN, ALN, DLDN, 

JSDN, SNDS, ARDS, MLNS, CSN, AME, IDSN, VDSN, ARMDN, IGMN, ACMN, 

AMN, NFDS, VDSNE, IMDSN, VDSN, VDSN, SDSN, JLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPDN, EDMLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - OAB:OAB/MT 9.531, 

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, DULCELY SILVA 

FRANCO - OAB:14314, FABIANA CURI - OAB:9.600-B/MT, GISELLE 

FERREIRA VIEIRA - OAB:14,314, JOSÉ DE ALENCAR SILVA - OAB:7359 

OAB/MT, MARCELO ANTONIO THEODORO - PROF. ORIENTADOR 

UF/MT - OAB:11672/B, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4699, SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149-B, THIAGO ALENCAR SILVA ABRÃO 

DE OLIVEIRA - OAB:10.113-E/MT, VALDEIR RIBEIRÃO DE JESUS - 

OAB:15269-A, VERA LUCIA MARQUES LEITE - OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da manifestação da PGE de fls. 

277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 785185 Nr: 39028-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSPDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE JOAQUIM MACHADO 

FILHO - OAB:OAB/BA 29119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca dos documentos de 

fls.52/61.240/258.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 416627 Nr: 4321-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDAVS, JDAV, LCSJ, LDAV, APFDMV, RCV, NPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291, 

LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, Luiz Alfeu Souza 

Ramos - OAB:6.693, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da manifestação da PGE de fls. 

377/378.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 10330 Nr: 2130-82.1985.811.0041

 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: APdS, AHDS, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDS(C, AHSES, EPDS, WPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/PR 30.857, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8244-B, 

MARIANA DA CUNHA PEREIRA - OAB:16214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B, SÉRGIO ARIANO SODRÉ - OAB:3.952/MT, SÉRGIO 

ARIANO SODRÉ - OAB:3952/MT

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 103721 Nr: 1322-33.1992.811.0041

 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: VARH, SSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MH(DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT, RAFAEL ODÍLIO RAMOS DOS SANTOS - 

OAB:15.149/O/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1120727 Nr: 19088-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDM, LFDM, OBDM, LDSB, SFDM, VFDM, SBDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABDM, CRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O

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

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE INVENTARIANTE, por 

meio do seu Advogado, para manifestar-se acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324959 Nr: 25262-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDM, MVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, GONÇALO ADÃO DE ARRUDA SANTOS - 

OAB:16.472/MT, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDILSON FERREIRA BENITES, para devolução 

dos autos nº 25262-02.2007.811.0041, Protocolo 324959, 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): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 791128 Nr: 45200-07.2012.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDS, KDSF, ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - OAB: 
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10557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 711361 Nr: 4405-90.2011.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOS, ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRIDY TAQUES CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 15.378, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499, TATIANE 

PEREIRA BARROS PERROT - OAB:10.757/MT

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1055362 Nr: 48933-73.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDAC, LTAC, PVDAC, VMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770

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

OAB:OAB/MT 6.486-B

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 911554 Nr: 37882-02.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YCD, ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHD

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

OAB:12.432/MT, JACKSON PELIZZARI - OAB:13831, JACKSON 

PELLIZZARI - OAB:13.831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, para manifestar-se acerca do parecer Ministerial 

de fls. 140/vº, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1093310 Nr: 7642-59.2016.811.0041

 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: MFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS RIBEIRO - OAB:16.495-B, WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - 

OAB:16.995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL GONÇALO DE 

MAGALHÃES - OAB:12.087/MT

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

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, por meio do seu 

Advogado, para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

retirar os ALVARÁ/FORMAIS DE PARTILHA/CARTA DE ADJUDICAÇÃO, 

sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1125642 Nr: 21174-03.2016.811.0041

 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: ALN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRNDS, MNDS, MNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO DA COSTA - 

OAB:14.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1280070 Nr: 1858-33.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS, MMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Latance - OAB:, 

Verediana de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1287014 Nr: 3929-08.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNDS, BBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOVANI LOURENZI - 

OAB:22079/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-lo à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1287428 Nr: 4086-78.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGADS, GPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PIZA - 

OAB:65.311/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1294238 Nr: 6275-29.2018.811.0041

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 270 de 638



CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDP, ENDSSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA MARDEGAN GALIANO - 

OAB:PROM. DE JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1297770 Nr: 7765-86.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCBGV, LCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIRENE COSTA TORRES - 

OAB:OAB/MS 21.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1298534 Nr: 8071-55.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCT, AT, BTB, GT, MKTM, ST, JRT, AKRT, JT, 

GRT, ART, KCRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR JORGE MATOS - 

OAB:OAB/MS 13.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1298812 Nr: 8127-88.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTDUH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1299412 Nr: 8307-07.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCADQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDM, RR, RJR, MCRC, WRDM, LR, RR, MCDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DA SILVA - 

OAB:5883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 436866 Nr: 15053-66.2010.811.0041

 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: JGCP, SMSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8.543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO CAMACHO 

DE ABREU - OAB:18.215/MT

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 367573 Nr: 5521-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDCAM, ADCAM, EPVM, NPVM, TPVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:9.508 - MT, PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - 

OAB:9508 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847/MT

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

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da manifestação da PGE de fls. 

538/vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 268136 Nr: 1286-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSF, KRBF, CSF, RSF, SBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:OAB/MT 

18.868/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT10.887, ROSIMEIRE 

LUCIA FRANCOLINO DA COSTA - OAB:17675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYNÁLIA BARBARA 

AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SAMIRA BRITO FEGURI - OAB:11.680/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

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

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o 

que de direito.,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326051 Nr: 506-95.1985.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->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: WRDM, ORDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573/MT, JOSÉ ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - OAB:10745-B, 

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ ROBERTO 

FRANCO DE CAMPOS, para devolução dos autos nº 

506-95.1985.811.0041, Protocolo 326051, 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.: 333841 Nr: 4471-75.2008.811.0041

 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: MCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA

 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: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AUGUSTO DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 4471-75.2008.811.0041, Protocolo 

333841, 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): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1171800 Nr: 40913-59.2016.811.0041

 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: LPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/O MT, KATIA VANESSA POLON - OAB:19.663, 

UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1171800

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Convivência e 

Alimentos, proposta por Luciano Pedro Lino, em face de Janaina da Silva 

Santos Lino, Lucas Vinícius Santos Pedroso Lino e Jessika Gabriela da 

Silva Santos Lino, devidamente qualificados nos autos.

A ação foi recebida, nos termos da decisão de fl. 24, que deferiu a 

gratuidade processual postulada e determinou a citação parte requerida.

À fl. 36, foi proferido julgamento parcial de mérito, decretando o divórcio 

das partes, determinando o prosseguindo do processo, em face dos 

pedidos de partilha de bens e alimentos.

A parte requerida apresentou contestação e reconvenção às fls. 41/46.

Às fls. 61/62, foi designada data, para realização de sessão de mediação, 

bem como, deferido o pedido de fixação de alimentos provisórios, 

arbitrados em meio salário mínimo vigente.

 Em sessão de mediação, as partes realizam um acordo, quanto aos 

pedidos, ainda pendentes, nos termos constantes das fls. 68/69.

Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público à fl. 80, se manifestou 

favoravelmente à homologação da avença.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo firmado entre as partes, cujos termos constam das fls. 

68/69, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, declarando, por 

consequência, EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 487, III, 

letra “b”, do Código de Processo Civil.

Ciência ao douto Ministério Público.

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, 06 de junho 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.: 307528 Nr: 5419-03.1997.811.0041

 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: LFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Lopes Castanha - 

OAB:13108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1141425

Vistos etc.

 Tendo em vista que o processo já conta com sentença de mérito, que 

concedeu a adjudicação do imóvel em favor da requerente, Luciana Lopes 

Castanha, o qual depende do recolhimento do ITCMD, para expedição da 

carta de adjudicação, DEFIRO o pedido de fls. 60, a fim de possibilitar o 

recolhimento devido.

Expeça-se ofício à Secretaria de Fazenda, para que inclua o e-mail da 

peticionante, Luciana Lopes Castanha, ou para que o substitua 

temporariamente o e-mail cadastrado, para encaminhamento das guias de 

recolhimento do ITCMD sobre o bem adjudicado.

Comprovado o recolhimento, expeça-se carta de adjudicação.

Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas necessárias, 

independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho 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.: 157280 Nr: 10335-36.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA DE CARVALHO - 

OAB:8562/MT, LAURA GISELE MAIA SPÍNOLA - OAB:8678/MT, YURI 

ROBSON NADAF BORGES - OAB:15.046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

 Diante do exposto, considerando a existência de efetivo risco ao 

resultado útil do processo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, a fim de 

que os valores em discussão permaneçam, em conta judicial, até ulterior 

deliberação, com fundamento no art. 300, do Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE ofício, com urgência, ao Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, 

para que quaisquer valores destinados às partes, oriundos dos autos nº. 

6220/1994, sejam depositados em conta judicial, até ulterior deliberação 

desta Vara Especializada das Famílias e Sucessões. Outrossim, INTIME-SE 

a parte requerente, para que comprove ou esclareça o alegado acordo 

entre as partes, quanto à destinação dos valores em discussão, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Por derradeiro, INTIME-SE o requerido, na pessoa de 

seu procurador já constituído, para que, querendo, se manifeste quanto ao 

pedido de formulado às fls. 476/486, no prazo de 05 (cinco) dias.Designo 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 07 de agosto de 2018, às 

10h00min, a ser presidida pelo ilustre conciliador desta Vara Judicial. 

I n t i m e m - s e  a s  p a r t e s ,  n a  p e s s o a  d e  s e u s 

procuradores.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 18 de junho 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.: 80490 Nr: 8705-13.2002.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MBFD, JLD, DFDMD, TD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LD-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO CESAR SOARES 

ADDOR - OAB:3943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 80490

Vistos etc.

 O inventariante às fls. 249/254, pugnou pela expedição do formal de 

partilha e alvarás, uma vez que a certidão positiva de débitos tributários 

perante a Fazenda Pública Estadual, acostada às fls. 256, se refere à 

débitos prescritos, assim como, pugna pela correção da sentença 

proferida nos autos, sustentando a ocorrência de erro material, pois não 

constou a transmissão dos bens deixados por Maria Benedita Fajanni 

D´Império.

 Nesse cenário, INTIME-SE o inventariante, para que comprove o valor 

integral do débito tributário e para que reserve bens suficientes à sua 

quitação, até que se discuta, em ação própria a alegada prescrição, caso 

em que este Juízo analisará a possibilidade de expedição de formal de 

partilha.

Outrossim, inviável a modificação da sentença proferida às fls. 224, na 

data de 17 de julho de 2017, já transitada em julgado, considerando que 

não há que se falar em erro material, retificável de ofício, o que imporia a 

interposição de recurso pela parte interessada, dentro dos prazos legais 

previstos, pelo que INDEFIRO o pedido.

 Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho 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.: 101028 Nr: 865-59.1996.811.0041

 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: IABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDC(DR, RBC(DR, NPVDC, CPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A, SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - OAB:16.080/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PEDROLLO DE 

ASSIS - OAB:7.685/MT, WANDERLEY PEDRO DE ANDRADE - 

OAB:3936/MT, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133

 .

Autos 101028

Vistos etc.

A prestação jurisdicional já foi entregue na presente ação, conforme se vê 

da sentença de fls. 1008 e, depende exclusivamente de providência da 

parte para sua finalização.

Indefiro o pedido de fls. 1064 eis que, as providências pendentes, 

independem de que o processo permaneça na secretaria, devendo ser 

desarquivado, quando do cumprimento das determinações, constantes da 

sentença.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de junho 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.: 1144395 Nr: 29356-75.2016.811.0041

 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: EMDSDO, MCDSS, BMDS, EDSP, AMDSN, ZMDS, KCA, 

EDEMDS, BKAS, JAAS, EMDSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAMDS, EDCBDS, AGP, AKPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SODRE DE MORAES - 

OAB:17.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SODRE DE MORAES 

- OAB:17.612

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 647 e seguintes, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

a partilha apresentada às fls. 116/121, dos bens deixados por 

ALEXANDRE MARINHO DA SILVA e CONSTANTINA BRIANIA DA SILVA, 

atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.Transitada em 

julgado esta decisão, após a comprovação do recolhimento do ITCMD ou 

de isenção, remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual, para 

manifestação e, em seguida, não havendo impugnações, EXPEÇA-SE o 

formal de partilha e alvará para liberação dos valores, depositados em 

conta judicial, que deverão ser transferidos para a conta poupança da 

inventariante, Edina Marinho da Silva, nº. 58340-3, op. 013, agência 1681, 

da Caixa Econômica Federal, CPF 616.156.761-04 – fls. 130, com exceção 

da cota-parte que se destina às herdeiras July Ana Albuquerque Silva e 

Anny Karolina Pimenta da Silva, que deverão ser transferidas, 

diretamente, para conta, em nome de suas genitoras, a ser informada pela 

inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias.DEFIRO o pedido de gratuidade 

processual.Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, 

inclusive perante o ilustre Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação.Sem custas.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 

29 de março 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.: 1146365 Nr: 30156-06.2016.811.0041

 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: OLMF, GM, OEM, EPLM, RBM, RK, SBM, EDJM, ARDPTM, 

MMM, KYSM, NLDS, JMMQ, EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1146365

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para dar cumprimento integral à decisão de fls. 

34, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Alerte-se a parte interessada de que, este juízo não admitirá atrasos 

desmedidos, como os verificados neste feito. Advirta-se que, o não 

cumprimento da presente ordem, no prazo estipulado, implicará na 

extinção da presente ação

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 15 de junho 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.: 1169997 Nr: 40178-26.2016.811.0041

 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: MHMRP, AMRP, MMRP, LFMRP, ERP, GRPDB, FMP, 

BMRP, MMMP, AMPP, JBP, CMPLDO, RLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DIAS BATISTA - 

OAB:251.008, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.264, 

MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, Marlon de 

Latorraca Barbosa - OAB:OAB/MT 4.978, MURILO MASSOLI LEIRIÃO 

- OAB:21405/0, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .

Autos 1169997

Vistos etc.

A prestação jurisdicional já foi entregue na presente ação, conforme se vê 

da sentença de fls. 89/90, estando pendente apenas a juntada da 
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procuração de Gracinda Guiomar Conceição, que fora devidamente 

cumprido às fls. 181.

Intimem-se a parte autora, para conhecimento do teor da petição de fls. 

179.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, retornem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho 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.: 965828 Nr: 7330-20.2015.811.0041

 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: MACC, EFSC, CCCI, RPOI, HCDCM, CDCM, HCCC, 

SCCDC, AJCC, RSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHAC, EDMJCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .

Autos 965828

Vistos etc.

A prestação jurisdicional já foi entregue na presente ação, conforme se vê 

da sentença de fls. 140 e, depende exclusivamente de providência da 

parte para sua finalização.

Indefiro o pedido de fls. 144 eis que, as providências pendentes, 

independem de que o processo permaneça na secretaria, devendo ser 

desarquivado, quando do cumprimento das determinações, constantes da 

sentença.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de junho 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.: 1032744 Nr: 37956-22.2015.811.0041

 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: SAC, NAC, OISC, MAC, IASC, MCC, SAC, AC, JCC, 

GTCC, MRC, CMC, OLC, IJDAC, LMDMF, MLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/MT, DANILO GREGORY S. DA SILVA - OAB:18989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1032744

Vistos etc.

 Primeiramente, consigno que Lourenço Marques de Magalhães Filho, 

desistiu do prosseguimento da ação de reconhecimento de união estável 

post mortem, conforme consta à fl. 423, razão pela qual verifico que não 

se desincumbiu do ônus de comprovar sua condição de meeiro dos bens 

deixados pela autora da herança.

Diante do exposto, INTIME-SE a inventariante, para que apresente as 

últimas declarações, da qual conste plano de partilha, considerando os 

levantamentos de valores já realizados nos autos, e do saldo 

remanescente ainda existente (extrato anexo), no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de junho 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.: 883481 Nr: 18898-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDDS, NPMDS, LDDS, ADDS, VLDDS, NMDDS, MBDS, 

BCDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRDS, EDMDDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT, ELIZETE FERREIRA AQUINO PEREIRA LOPES - 

OAB:2701, ELIZETE FERREIRA AQUINO PEREIRA LOPES - 

OAB:2701/MT, humberto marques da silva - OAB:, oswaldo santos 

- OAB:, Ruy nogueira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente inventário, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, atribuindo aos herdeiros seus respectivos 

quinhões, relativamente à herança deixada por Creopho Ribeiro da Silva e 

Maria Dias do Nascimento Silva, salvo erro ou omissão e ressalvados os 

direitos de terceiros.Em face de não haver divisão cômoda dos direitos 

incidentes sobre os bens, serão os mesmos partilhados entre os 

herdeiros, em proporção igualitária, ou seja, restando a cada um 16,66% 

(dezesseis vírgula sessenta e seis por cento), devendo os direitos ser 

exercidos em condomínio entre todos. Outrossim, em que pese o 

recolhimento de custas judiciais, sob o montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) às fls. 16 e 21, verifica-se que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao valor do acervo hereditário, o que impõe o recolhimento 

de custas remanescentes, sobre o valor das avaliações – fls. 138/139 e 

141 e 158, em relação as quais concordaram todos os 

herdeiros.Transitada em julgado esta decisão, SOMENTE APÓS a juntada 

do comprovante do recolhimento das custas remanescentes e do 

comprovante de recolhimento do ITCMD, remetam-se os autos à Fazenda 

Pública Estadual, para manifestação e, em seguida, não havendo 

impugnações, expeça-se o formal de partilha.Após, procedam-se as 

devidas baixas e anotações legais, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação.Custas remanescentes pelos 

herdeiros.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 13 de junho 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.: 711475 Nr: 4533-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, LUDMILLA MARTINS - OAB:OAB-21.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 711475

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário, proposta por Luciani Cristina de Morais 

Grota e outros, visando à obtenção da partilha dos bens deixados por 

Márcio Domingos de Almeida Junior.

Compulsando-se os autos, verifica-se que foi proferida sentença de 

mérito às fls. 305/306, na data de 24 de janeiro de 2018 e, posteriormente, 

os herdeiros juntaram termo de acordo às fls. 314/316, no qual acordam 

quanto à venda do veículo e a partilha do valor arrecadado entre os 

mesmos.

Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público Estadual se pronunciou 

favoravelmente à homologação do acordo, mediante depósito judicial da 

parte que cabe ao herdeiro menor, Márcio Domingos de Almeida Junior.

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

apresentado às fls. 314/316.

Consigne-se que o formal de partilha e a expedição dos alvarás, somente 

serão possíveis, após comprovação do recolhimento do ITCMD, conforme 

constou na sentença, incluindo o alvará para regularização do veículo.
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EXPEÇA-SE ofício ao setor de depósito judicial, para que vincule o valor 

existente aos presentes autos, conforme guia de fl. 317.

 No mais, cumpra-se a sentença proferida às fls. 305/306.

P.R.I.C.

 Cuiabá-MT, 18 de junho 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.: 730413 Nr: 26468-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAN, WF, EF, JF, MF, WF, MF, OFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14-035, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15.156, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/MT, 

CRISTHIANE GAIVA MATTOS - OAB:, ELIMARI CUNHA FONTES - 

OAB:18329, FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - OAB:18415/O, FELLIPE 

BAEZ MALHEIROS - OAB:18517/MT, JOSE ANTÔNIO S. POMPEU 

CARDOSO - OAB:21046, JULIANA ANDRADE MARCELO ANTUNES - 

OAB:18760, LUIZ DA PENHA CORREA - OAB:8119/MT, MARIELLE DA 

SILVA FERNANDES - OAB:19863/O, MARIELLE DA SILVA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 19863/O, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 730413

 Vistos etc.

 Indefiro os pedidos constantes de fls. 274/275, eis que, se trata de 

providência da parte.

 Os herdeiros encontram-se devidamente citados, conforme certidões de 

fls. 41, 43, 45 e 97, bem como, o pedido de desarquivamento dos autos de 

fls. 275, deve se dar junto ao juízo competente.

 Intime-se o inventariante, para dar cumprimento integral à decisão de fls. 

267, sob pena de remoção.

Alerte-se a parte interessada de que, este juízo não admitirá atrasos 

desmedidos, como os verificados neste feito. Advirta-se que, o não 

cumprimento da presente ordem, no prazo estipulado, implicará no 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Cuiabá-MT, 18 de junho 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.: 748909 Nr: 953-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADL, SMLM, SADL, CGDL, JCDL, SDCLS, AADL, 

MDLB, EDMEDLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMDCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, DIEGO 

ALOISIO LUFT - OAB:12436, JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - 

OAB:8589/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11.679, JULIANA 

LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11679, MARCELO EDVINO LUFT - OAB:13265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 748909

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 203/204 e, concedo o prazo improrrogável de 60 

(sessenta) dias, para cumprimento dos alvarás expedidos.

Decorrido o prazo, sem comprovação, intime-se a inventariante, para que, 

apresente as últimas declarações e/ou plano de partilha, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de serem tais atos realizados pelo partidor judicial.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 18 de junho 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.: 775686 Nr: 28947-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAU, GU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWLU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 775686

Vistos etc.

 Compulsando-se os autos, verifica-se que há providências pendentes 

que impedem a conclusão do presente inventário, razão pela qual, 

determino ao inventariante que:

1º. Junte aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis arrolados nas 

primeiras declarações - nº. 28.553, nº. 36.357 e nº. 1.25706, conforme já 

determinado à fl. 162, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

2º. Junte aos autos a comprovação do estado civil do falecido, Wilson 

Ubialli, à época da abertura da sucessão, já que em seu documento 

pessoal, acostado à fl. 168, consta informação de que era casado, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

3º. Junte aos autos os instrumentos de constituição das pessoas 

jurídicas, Sociedade Educacional Afirmativo, CNPJ 33.711.193/0001-48 e 

do Instituto de Educação Bom Jesus de Cuiabá, CNPJ 01.819.188/0001-67, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

4º. Apresente as últimas declarações, das quais deverá constar, de forma 

pormenorizada, as dívidas do espólio, inclusive, a forma de pagamento, 

sem a qual resta inviabilizada eventual adjudicação de bens, em face do 

herdeiro, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de junho 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.: 1141425 Nr: 28033-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICM, FCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1141425

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Inventário, proposta por Inês Costa Motti e Fabiano 

Costa Motti, visando à partilha dos bens deixados por Edir Motti, falecido 

na data de 29/05/2016 - fl. 20.

Compulsando-se os autos, verifica-se que já foi proferida sentença de 

mérito nos autos, notadamente às fls. 63, adjudicando a integralidade dos 

bens que compõe o espólio à Inês Costa Motti, em que pese não ter sido 

atribuído valor à empresa individual.

 Diante do exposto, EXPEÇA-SE carta de adjudicação da empresa 

individual, em favor de Inês Costa Motti e o necessário alvará para 

transferência da titularidade da mesma, perante à Jucemat, uma vez 

recolhido o ITCMD.

Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas necessárias, 

independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho 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.: 1077992 Nr: 199-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: DGBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1077992

 Vistos etc.

 Ante a informação de fls. 87, intime-se a parte autora.

Remeta-se cópia integral dos autos ao douto Ministério Público, para 

apuração de eventual crime de desobediência.

Sem prejuízo da ordem acima, intime-se o Prefeito Municipal, para 

cumprimento da ordem emanada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Com 

a correspondência, remeta-se cópia dos documentos de fls.87.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Cuiabá-MT, 18 de junho 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.: 1052128 Nr: 47467-44.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BWSDC, DUMW, BMWSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Código 1052128

 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, 15 de junho 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.: 937135 Nr: 53162-13.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BWSDC, BMWSDC, DUMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943, CRISTIANI FERNANDES - OAB:14.943/MT, JULIERME 

FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 937135

 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, 15 de junho 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.: 798149 Nr: 4537-79.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABG, MAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ANDREO GANCEDO 

SABER - OAB:5692, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825, MARIANNA 

BARROS SABER - OAB:19452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 798149

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos, proposta por Amanda Bianchi 

Gancedo, representada por sua genitora Miriam Andreo Gancedo, em face 

de Ermete Bianchi Junior, devidamente qualificados nos autos.

Após regular trâmite, as partes, conjuntamente, informaram que realizaram 

um acordo, quanto ao objeto da presente demanda, pugnando por sua 

homologação, com a extinção da ação, com fundamento no art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público à fl. 174, se manifestou 

favoravelmente à homologação do acordo.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo firmado entre as partes, cujos termos constam das fls. 

169/173, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, declarando, por 

consequência, EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 487, III, 

letra “b”, do Código de Processo Civil.

Ciência ao douto Ministério Público.

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, 06 de junho 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.: 717081 Nr: 10973-25.2011.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDES, ADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR DOS SANTOS 

PEREIRA - OAB:13611/MT, LILIAN CALDAS RODRIGUES - OAB:7991-E, 

THAISSA ESTELA RODRIGUES LOZADA - OAB:17807/O, WALDIR 

CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

GERALDINO - OAB:9.056/MT

 Autos 717081

Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente pessoalmente, para que, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Advirta-se que, caso não se manifeste no prazo acima estabelecido, o 

processo será extinto por desinteresse processual.

Como medida de celeridade, sirva a cópia da presente como mandado de 

intimação.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 18 de junho 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

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

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, de nova 

determinação.Sem custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 06 de junho 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
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 Cod. Proc.: 1102918 Nr: 11681-02.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido de regulamentação da 

convivência dos pais com o filho, da forma acima estabelecida, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE 

termo de guarda compartilhada.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, 

08 de junho de 2018.Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

NelianJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1135550 Nr: 25322-57.2016.811.0041

 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: DLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO EMMANUEL CAMPOS 

FEITOSA - OAB:OAB/RN 12.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13.958/MT

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, de nova 

determinação.Sem custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 29 de junho 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.: 1297078 Nr: 7551-95.2018.811.0041

 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: EF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...não verifico, neste momento, configurados os requisitos autorizadores 

para a concessão da tutela antecipada de urgência, pelo que INDEFIRO-A. 

Outrossim, as partes são legítimas, bem como, legítimos os seus 

interesses.A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e, não 

vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida, até o momento, DOU 

O FEITO POR SANEADO.Em face dos fatos como ora se apresentam, FIXO 

os pontos controvertidos como sendo: 1º. A existência de fato de 

justifique a modificação da guarda da infante, inclusive, para o modelo 

legal vigente que determina compartilhamento.Como forma de se alcançar 

a celeridade e efetividade da justiça, DESIGNO audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o próximo dia 21 de agosto de 2018 às 

14h00min, e DEFIRO os pedidos de produção de prova oral, notadamente 

depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, cujo o rol deverá 

ser apresentado em 10 (dez) dias.NOTIFIQUE-SE o digno Ministério 

Público.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 405927 Nr: 38097-51.2009.811.0041

 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: APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFGBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - 

OAB:9.658-B/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB:MT 20927/O, ANDREA 

ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, IVANOWA 

RAPOSO QUINTELA - OAB:5.379/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, 

RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18.351, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15.641, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12507/MT, VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR - OAB:16.901/MT, 

WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:, WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9689/MT

 Vistos etc. Diante das informações de fls. 1496/1501, redesigno a 

solinidade de fls. 1493, para o dia 20 de setembro de 2018, as 15:20 

horas. Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1209155 Nr: 8137-69.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1209155

Vistos etc.

Designo audiência para oitiva da testemunha objeto da presente 

deprecada, para o dia 28 de agosto de 2018, às 14:40 horas.

Sirva a cópia da presente como mandado.

 Cientifique-se a nobre Defensoria Pública.

Notifique-se o digno Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá/MT, 29 de Junho 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.: 811009 Nr: 17510-66.2013.811.0041

 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: GSA, GGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503/MT

 Código 811009

Vistos etc.

Em consonância com o parecer do digno Ministério Público, intime-se a 

representante do curatelado, sua genitora Genny Gertrudes da Silva, por 

meio de seu culto advogado, para se manifestar em 05 (cinco) dias acerca 

das alegações do alimentante.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho 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.: 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 
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NOVAES SANTOS - OAB:17644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 943518

 Vistos etc.

Em consonância com o parecer do digno Ministério Público, e em atenção 

ao requerimento de fls. 84/85, DEFIRO o pedido de suspensão da presente 

ação executiva, pelo prazo de 73 (setenta e três) meses, com fulcro no 

art. 922 do CPC.

 Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte exequente, por meio 

de seu ilustre advogado, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca de seu interesse, no prosseguimento da ação, requerendo o 

que de direito, sob pena de seu silêncio ser entendido como concordância 

tácita de que houve a plena quitação, gerando a extinção da ação.

Outrossim, a parte exequente informa sua conta bancária atualizada nos 

autos, sendo junto ao Banco do Bradesco, agência 417-0, conta 

poupança nº 1016376-5, em nome de Andreia de Arruda Silva, CPF nº 

000.256.711-38.

Remeta-se ao arquivo provisório, com baixa no relatório mensal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023517-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMI ABADIAS MORAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES DE SOUSA PINTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(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: 1023517-18.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DAMI ABADIAS MORAO RÉU: ERNANDES DE SOUSA PINTO Vistos etc. Em 

atenção às informações do id.13518556, suspendo parte da decisão do 

id.9756966, concernente à fixação de alimentos em favor do infante, até 

que a questão da guarda seja melhor esclarecida. Intime-se a autora, por 

meio de seu culto advogado, para que, querendo, apresente impugnação, 

no prazo legal. Após, vista ao douto Ministério Público e, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de Junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002022-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA BASTER DE FIGUEIREDO COTRIM (REQUERENTE)

L. D. F. C. (REQUERENTE)

M. D. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU COTRIM JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847/O (ADVOGADO)

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: 

1002022-78.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FLAVIA BASTER DE 

FIGUEIREDO COTRIM, LUCAS DE FIGUEIREDO COTRIM, MATEUS DE 

FIGUEIREDO COTRIM REQUERIDO: IRINEU COTRIM JUNIOR Vistos etc. Em 

atenção ao pedido constante do Id. 13740957, expeça-se ofício à 

Superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

para que proceda ao desconto em folha de pagamento do alimentante, à 

título de pensão alimentícia, devendo constar no ofício, as contas 

bancárias atualizadas dos infantes, conforme constam do Id. 13740957. 

Quanto ao requerimento para o pagamento dos valores vencidos de abril a 

junho/2018, estes deverão ser manejados por meio de ação autônoma, 

tendo em vista que o processo encontra-se sentenciado, bem como, 

transitado em julgado, razão pela qual qualquer outro requerimento deverá 

se dar por meio de ação autônoma. Após as formalidades legais e baixas 

necessárias arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010409-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL JOSE DUAILIBI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

MARIA MARCIA ANTUNES DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

MARCIA GABRIELLE DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

JANAINA DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT0008364A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

AYRTON CANAVARROS SERRA (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: 1010409-19.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EMMANUEL JOSE DUAILIBI BARBOSA INVENTARIADO: 

DIOGO DA CUNHA SERRA, JANAINA DA CUNHA SERRA, MARCIA 

GABRIELLE DA CUNHA SERRA, MARIA MARCIA ANTUNES DA CUNHA 

SERRA Vistos etc. Tendo em vista que, há inventário extrajudicial em 

trâmite, com nomeação de inventariante, revogo parte da decisão do 

id.12509771, concernente à nomeação do autor ao munus da 

inventariança. Intimem-se as partes, por meio de seus ilustres advogados, 

para que, se manifestem, em 05 (cinco) dias, acerca do interesse no 

prosseguimento da presente ação. Sem prejuízo da ordem acima, 

mantenho a sessão de mediação designada (id.13648475). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de Junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013211-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT6484/O (ADVOGADO)

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIR VASCONCELOS RIBEIRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

GESINÉLI RODRIGUES LEITE E CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013211-87.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR INVENTARIADO: 

ENIR VASCONCELOS RIBEIRO Vistos etc. Intime-se o inventariante para 

que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da certidão do id. 13271342, 

requerendo o que de direito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026833-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DE ARAUJO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426/-O (ADVOGADO)

LUIZ AUGUSTO ROSA TREVISAN OAB - MT21249/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NINA ALVES DE ARAUJO (INVENTARIADO)

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: 1026833-39.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA TEREZA DE ARAUJO INVENTARIADO: NINA ALVES 

DE ARAUJO Vistos etc. Reitere-se o ofício do id. 10742059, fazendo 

constar que, os valores existentes em nome da falecida deverão ser 

transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada aos autos, em 05 

(cinco) dias. Na comunicação, remeta-se cópia do documento constante 

do id.12334894. Sem prejuízo da ordem acima, intime-se a inventariante, 

por meio de seu culto advogado, para que, traga aos autos, em 10 (dez) 

dias, cópia da matrícula atualizada do imóvel, bem como, cópia das 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal e Estadual (expedida 

pela PGE), em nome da falecida. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Junho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009791-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUILDA RODRIGUES (INVENTARIADO)

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: 1009791-40.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA DINIZ INVENTARIADO: 

EDUILDA RODRIGUES Vistos etc. Inicialmente, ante a inexistência de litígio, 

converto a presente ação de inventário em ARROLAMENTO. Em atenção 

ao requerimento do id.13564690, visando garantir o regular funcionamento 

das empresas deixadas pela falecida, determino a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL, autorizando a inventariante Maria Cristina de Oliveira 

Diniz, à movimentar as contas bancárias das empresas EDUILA 

RODRIGUES EIRELI EPP, CNPJ: 25.359.246/0001-85 e RODRIGUES 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CNPJ: 28.870.017/0001-81. Outrossim, 

verifica-se da petição do id.13326678 que, os herdeiros Marcos, Nivalci e 

Ricardo, renunciam, em favor da inventariante, parte do seu quinhão 

hereditário sobre as empresas EDUILA RODRIGUES EIRELI EPP, CNPJ: 

25.359.246/0001-85 e RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CNPJ: 

28.870.017/0001-81. Ocorre que, primeiramente, não é possível renunciar 

à herança em parte, sob condição ou a termo, em face do disposto no art. 

1.808, do Código Civil, caso em que se verifica verdadeiro ato de doação, 

que se denomina “renúncia translativa”, qual impõe a incidência do imposto 

de doação. A doutrina e a jurisprudência contemporânea, reconhece a 

possibilidade da realização da renúncia translativa por meio de termo nos 

autos, já que entendem que a disposição contida no art. 1.806, do CC, 

abrange tanto esta, quanto a renúncia abdicativa, ou seja, aquela pura, em 

favor do monte, entendimento este a qual comungo. Diante do exposto, 

INTIMEM-SE os demandantes, por meio do culto advogado, para que, 

regularizem as renúncias de direitos hereditários, apresentando-as por 

meio de instrumento público ou por termo nos autos, a ser realizado 

perante a Secretaria deste Juízo, por todos os herdeiros renunciantes e 

respectivos cônjuges, exceto aqueles casados sob o regime da 

separação absoluta de bens, em atenção ao disposto no art. 1.806, do CC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de partilha, de forma igualitária. Sem 

prejuízo da ordem acima, INTIME-SE a inventariante, por meio de seu nobre 

procurador, para que, em 05 (cinco) dias: 1- Traga aos autos, cópia das 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (Expedida 

pela PGE) e Municipal; 2- Apresente cópia dos documentos pessoais dos 

herdeiros Marcos, Nivalci e Ricardo; 3- Traga aos autos as informações 

do imóvel deixado pela falecida, conforme mencionado no id.13326678. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1030842-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HIDETARO SIQUEIRA SATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO OLAVARRIA E SILVA OAB - MT21275/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA FABYANA ANTUNES LIMA BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (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: 1030842-44.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDO HIDETARO SIQUEIRA SATO REQUERIDO: 

LAURA FABYANA ANTUNES LIMA BARROS Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Regulamentação de Guarda, proposta por Fernando Hidetaro Siqueira 

Sato, em face de Laura Fabyana Antunes Lima Barros, ambos 

devidamente qualificados. Busca o autor, a regulamentação da 

convivência com sua filha Clara Akemi Antunes Barros Siqueira Sato, 

atualmente com três anos de idade. A ação fora recebida no id.10131136. 

A requerida fora devidamente citada (id.10781630), apresentando 

contestação no id.11431756 Em audiência de conciliação realizada no dia 

28.11.2017 (id.10884660), não foi possível a composição entre as partes. 

O digno Ministério Público manifestou-se no id.11044856. Em decisão do 

id.11137300 fora alterada a forma de convivência do autor com sua filha, 

incluindo o pernoite no período. Inconformada com a decisão, a requerida 

interpôs recurso de agravo de instrumento (id.11687261), obtendo liminar 

favorável (id.11727640) a fim de suspender a pernoite concedido. O 

estudo realizado com as partes encontra-se no id.11935016. Houve 

apresentação de impugnação no id.12303869. A manifestação do parquet 

encontra-se no id.12684831. Em decisão do id.12797683, fora designada 

sessão de mediação que, restou inexitosa (id.12993598). As partes são 

legítimas, bem como, legítimos os seus interesses. A ação vem se 

desenvolvendo em marcha regular e não vislumbrando qualquer 

irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o feito por saneado. 

Defiro o requerimento de produção de provas a ser efetivada na audiência 

de conciliação, instrução e julgamento que ora designo para o dia 28 de 

agosto de 2018, às 14:00 horas, para depoimento pessoal de ambas as 

partes e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 

(dez) dias. Para a intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 

455 do CPC e seus parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, 

desde logo que, nos moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser 

obtida em qualquer fase processual, mormente no primeiro momento da 

audiência de instrução. Fixo os termos controvertidos como sendo: a) 

aferição da melhor forma de convívio da criança com os seus genitores; 

Notifique-se o nobre Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

20 de Junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1015087-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRYSA RHARWMY MOREIRA DIAS GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

EDERLAN DENNER CALDAS DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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: 

1015087-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDERLAN DENNER CALDAS 

DE AQUINO, BRYSA RHARWMY MOREIRA DIAS GOMES RODRIGUES 

Vistos etc. INTIMEM-SE as partes, para que apresentem o documento 

pessoal do requerente, Ederlan Denner Caldas de Aquino, tendo em vista 

que a carteira de trabalho, acostada ao id. 13463649, pertence a outrem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Decorrido o 
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prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de junho 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005421-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GLEY DE FIGUEIREDO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS OAB - MT14871-A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN GRACIE DA COSTA FIGUEIREDO (RÉU)

MAINA GRACIE FIGUEIREDO (RÉU)

MIRIAN GLEYCE FIGUEIREDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MACIEL DE LIMA OAB - MT6711/O (ADVOGADO)

ROBSON SANTOS DA SILVA OAB - MT0014863A (ADVOGADO)

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: 

1005421-18.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE GLEY DE FIGUEIREDO FILHO 

RÉU: MIRIAN GRACIE DA COSTA FIGUEIREDO, MIRIAN GLEYCE 

FIGUEIREDO, MAINA GRACIE FIGUEIREDO Vistos etc. A partir da 

Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de 

Justiça deu um importante passo para estimular a Mediação e a 

Conciliação, ao instituir a Política Judiciária Nacional de tratamento aos 

conflitos de interesses, incumbindo aos órgãos judiciários, de oferecer 

mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados 

meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem como prestar 

atendimento e orientação ao cidadão. Acrescente-se a isso, o fato de que, 

a natureza da matéria vindicada, induz à busca de auto composição, 

sendo a conciliação e mediação, meio eficaz para por fim ao litigio. Sendo 

assim, em que pese ter restado inexitosa, a tentativa de conciliação entre 

partes, conforme evidenciado em audiência anterior, designo sessão de 

mediação, para o próximo dia 31 de julho de 2018, às 13:30 horas, a ser 

presidida por mediador certificado. Notifique-se o digno Ministério Público. 

Intimem-se as partes, por meio de seus ilustres advogados. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008384-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA (REQUERENTE)

ALUILDES DE SOUZA BOAVENTURA MATOS (REQUERENTE)

MAIZE PEREIRA DE SOUZA BOAVENTURA PARIETTI (REQUERENTE)

ALOIZIO GONCALO DE SOUZA BOAVENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES DE SOUZA BOAVENTURA (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: 

1008384-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ALUILDES DE SOUZA 

BOAVENTURA MATOS, ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA, 

ALOIZIO GONCALO DE SOUZA BOAVENTURA, MAIZE PEREIRA DE 

SOUZA BOAVENTURA PARIETTI REQUERIDO: LOURDES DE SOUZA 

BOAVENTURA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário, 

proposta por Aluildes de Souza Boaventura Matos, Alessandra de Souza 

Boaventura, Maize Pereira de Souza Boaventura Parietti e Aloizio Gonçalo 

de Souza Boaventura, visando à obtenção da partilha entre os herdeiros, 

dos bens deixados por Lourdes de Souza Boaventura, falecida, na data 

de 21 de agosto de 2017 – id. 12482303. Esclarecem os autores, que a de 

cujus, era casada, com Aloizio Fernandes Boaventura – id. 12482362, que 

deixou três herdeiros, seus filhos, ora autores e acervo hereditário, 

composto por um imóvel residencial, localizado na Rua Cursino Amarante, 

nº. 844, bairro Quilombo, de matrícula nº. 64.129 – id. 12482503, com valor 

venal de R$ 104.556,58 (cento e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis 

reais e cinquenta e oito centavos). A inicial veio acompanhada dos 

documentos pessoais das partes, cópia da matrícula do imóvel e de 

certidões negativas de débitos, perante às Fazendas Públicas Municipal e 

Federal. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 12511903, que 

concedeu, provisoriamente, a gratuidade processual, nomeou a autora, 

Aluildes de Souza Boaventura inventariante e determinou a busca de bens 

do espólio, por meio dos sistemas conveniados. Por meio do sistema 

RENAJUD foram localizados três veículos, em nome da inventariada, 

conforme extrato, acostado ao id. 12606245. Certidão de inexistência de 

testamento consta no id. 12838186. Em face da apresentação das 

primeiras declarações no id. 13115233, foi determinada no id. 13239183, a 

inclusão do viúvo na sucessão, em face de sua concorrência com os 

descendentes, em observância ao disposto no art. 1.829, do Código Civil, 

assim como, a regularização dos veículos localizados, perante o órgão 

competente. As primeiras declarações foram retificadas no id. 13506562, 

conforme determinado, oportunidade em que pugnou-se por autorização 

judicial, para transferência do veículo Chevrolet/Classic LS, ano/modelo 

2011/2011, placa NJO 0171 à Sidnei da Silva Barros – id. 13115378, pois 

alienado, ainda, em vida pela de cujus, assim como, pela expedição de 

ofício ao DETRAN para baixa dos veículos, já fora de circulação. 

Procuração outorgada por Aloizio Fernandes Boaventura, consta do id. 

13507165. Consigno que, a providência de baixa de veículos fora de 

circulação é providência que compete aos interessados, e que a 

repercussão do patrimônio, ainda, pendente perante o órgão, poderá gerar 

entraves à expedição do formal de partilha. Por outro lado, considerando 

que os herdeiros se encontram em comum acordo, quanto à partilha dos 

bens e transferência de um dos veículos a terceiro, não verifico óbice à 

homologação da partilha. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO, por sentença, com fundamento no art. 487, inciso III 

e art. 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais, a partilha constante do id. 13506562, dos 

direitos sobre o bem deixados por LOURDES DE SOUZA BOAVENTURA, 

atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Transitada em 

julgado esta decisão, SOMENTE APÓS a juntada, aos autos, da certidão 

negativa de débito, perante à Fazenda Pública Estadual (expedida pela 

Procuradoria do Estado) e do comprovante de recolhimento do ITCMD ou 

de isenção, remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual, para 

manifestação e, em seguida, não havendo impugnações, EXPEÇA-SE o 

formal de partilha. DEFIRO o pedido de transferência do veículo 

Chevrolet/Classic LS, ano/modelo 2011/2011, Placa NJO 0171, cuja 

alienação fora realizada ainda em vida, pela autora da herança. 

EXPEÇA-SE alvará, em favor de Sidnei da Silva Barros, CPF 

031.374.091-79 – id. 13115378. INDEFIRO o pedido de baixa dos veículos 

Ford/Corcel 1974/1974, placa YB3873MT e Ford/Belina, 1976/1977, placa 

JYR 5919MT, já que se trata de diligência que cabe à parte. Torno 

definitiva a concessão da gratuidade processual. Após, procedam-se as 

devidas baixas e anotações legais, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008508-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY DUARTE (REQUERENTE)

FRANCISCO DUARTE FILHO (REQUERENTE)

GLAUCIA REGINA DUARTE (REQUERENTE)

TAMIRIS FERNANDA DUARTE MARQUES (REQUERENTE)

TAMILA EMANUELE DUARTE (REQUERENTE)

WILSON DUARTE (REQUERENTE)

OACY DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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: 

1008508-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GLAUCIA REGINA DUARTE, 
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OACY DUARTE, FRANCISCO DUARTE FILHO, JOACY DUARTE, WILSON 

DUARTE, TAMILA EMANUELE DUARTE, TAMIRIS FERNANDA DUARTE 

MARQUES Vistos etc. Trata-se de Ação de Autorização Judicial, proposta 

perante este juízo, por Gláucia Regina Duarte, Oacy Duarte, Francisco 

Duarte Filho, Joacy Duarte, Wilson Duarte, Tamila Emanuele Duarte e 

Tamires Fernanda Duarte, para levantamento da quantia de R$ 19.500,70 

(dezenove mil e quinhentos reais), depositados em conta em nome de Air 

Duarte. Esclarecem os autos que, Air Duarte faleceu na data de 21 de 

janeiro de 1996 – id. 12501712, era solteiro, não deixou filhos, nem mesmo 

ascendentes vivos, permanecendo, em seu nome, saldo de PIS/PASEP. 

Sustentam que, seus irmãos e sobrinhas, por representação, são seus 

únicos herdeiros, os quais renunciam à totalidade dos direitos hereditários 

em favor da autora, Gláucia Regina Duarte. A ação foi recebida, nos 

termos da decisão de id. 12507051, que deferiu a gratuidade processual e 

determinou a expedição de ofícios à instituições bancárias, visando a 

localização de saldos. O Banco do Brasil não localizou o nome do de cujus 

em seu bando de dados – id. 13263565, enquanto que a Caixa Econômica 

Federal informou que realizou a transferência da quantia de R$ 19.500,70 

(dezenove mil e quinhentos reais), para conta judicial. Observa-se que, a 

natureza do bem deixado à sucessão prescinde das formalidades de 

partilha, dispensando-se a abertura de inventário ou arrolamento. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro nos arts. 

487, inciso I e 666, ambos do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, determino a EXPEDIÇÃO do competente alvará, em favor de 

GLÁUCIA REGINA DUARTE, para levantamento dos valores depositados e 

seus rendimentos legais, que deverão ser transferidos para conta a ser 

indicada, no prazo de 05 (cinco) dias. 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, 29 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1036348-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA GATTASS DO AMARAL (REQUERENTE)

TULIO MARCELO GATTASS DO AMARAL (REQUERENTE)

LEOPOLDINO MARQUES DO AMARAL JUNIOR (REQUERENTE)

ROSEMAR MONTEIRO (REQUERENTE)

LEOPOLDO AUGUSTO GATTASS DO AMAMRAL (REQUERENTE)

JOAO HENRIQUE GATTAS DO AMARAL (REQUERENTE)

MARCIA REGINA GATTAS DO AMARAL (REQUERENTE)

CARLA ALESSANDRA GATTASS DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDINO MARQUES DO AMARAL (INVENTARIADO)

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: 

1036348-98.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ROSEMAR MONTEIRO, JOAO 

HENRIQUE GATTAS DO AMARAL, CARLA ALESSANDRA GATTASS DO 

AMARAL, RITA DE CASSIA GATTASS DO AMARAL, MARCIA REGINA 

GATTAS DO AMARAL, LEOPOLDINO MARQUES DO AMARAL JUNIOR, 

LEOPOLDO AUGUSTO GATTASS DO AMAMRAL, TULIO MARCELO 

GATTASS DO AMARAL INVENTARIADO: LEOPOLDINO MARQUES DO 

AMARAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Sobrepartilha de Bens proposta 

por Rosemar Monteiro e outros, objetivando receber valores referentes a 

indenizações, pagamento de URV e demais direitos do Espólio de 

Leopoldino Marques do Amaral, todos devidamente qualificados. No Id. 

10944775, foi determinada a emenda da inicial, a fim de que a parte autora 

colacionasse aos autos a cópia dos documentos pessoais do de cujus, 

bem como, retificasse a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento. Intimada, a parte autora deixou decorrer o prazo in 

albis, sem que a emenda da inicial fosse realizada, nos termos da certidão 

Id. 13898856. Nesse cenário, a inércia e desídia da inventariante 

culminaram na integral frustração do procedimento, impedindo que o 

processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo. Por mais que nos 

esforcemos para aplicarmos princípios processuais, como os de economia 

processual ou de instrumentalidade das formas, não há como prosperar a 

presente ação, sem o cumprimento dos requisitos legais exigidos. Diante 

do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento do 

art. 485, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, cumpridas as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Custas recolhidas. P.R.I.C. 

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025739-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PALARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO PALARO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILSON PALARO OAB - 055.522.659-04 (CURADOR)

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: 

1025739-56.2017.8.11.0041. AUTOR: AGNALDO PALARO RÉU: 

ORLANDO PALARO CURADOR: AILSON PALARO Vistos etc. Trata-se de 

Ação Revisional de Alimentos, proposta por Agnaldo Palaro, em face de 

Orlando Palaro, devidamente qualificados nos autos. Buscou o autor, a 

redução dos alimentos fixados em beneficio do requerido, seu genitor, em 

face da alteração de sua realidade financeira, nos termos disposto na 

inicial. Esclareceu o autor que, realizou depósitos judiciais nos autos nº. 

1001069-51.2017, que tramitou perante esta Vara Especializada, referente 

ao valor dos alimentos que entendia viável o pagamento, desde janeiro de 

2017, pugnando por sua vinculação a estes autos, já que não levantados. 

Ocorre que, o requerente noticiou o óbito do requerido no id. 13395797, 

juntando certidão correspondente, pugnando pela extinção da ação. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Consigno que, quanto aos depósitos judiciais realizados nos autos nº. 

1001069-51.2017, já arquivados, que hoje alcançam a quantia de R$ 

1.743,09 (mil setecentos e quarenta e três reais e nove centavos), os 

mesmos permanecerão em conta judicial, até que seja promovida a ação 

apropriada, oportunidade em que os herdeiros deverão noticiar os 

depósitos para vinculação e posterior levantamento. Transitada em 

julgado, cumpridas as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001479-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIRMINO ALEXANDRINO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Promova-se o cumprimento da sentença. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000670-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ELIZIO OSVALDO GALVAO FELIZZOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZILMA COSTA FILIZZOLA (RÉU)

AMANDA LAURA SIQUEIRA ALT (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA 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 : 

1000670-22.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO ELIZIO OSVALDO 

GALVAO FELIZZOLA REQUERIDO: AMANDA LAURA SIQUEIRA ALT, 

MARIA ZILMA COSTA FILIZZOLA 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. 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 outro meio de prova que se mostre razoável. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 04 de setembro 

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). A defensoria pública, a parte por ela 

assistida e as testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006061-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. 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 : 

1006061-21.2018.8.11.0041. AUTOR: ANDREIA DA SILVA RÉU: ALDECIL 

SILVA SANTANA 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. 

Somente é possível o reconhecimento da união estável se não houver 

causas de impedimentos, conforme dicção do art. 1.723, § 1º, combinado 

com o art. 1.521, todos do Código Civil. Consta da certidão de óbito, que à 

época do falecimento o de cujus era casado com Maria Helena Teixeira 

Peixoto, e deixou 03 (três) filhos maiores. Então é evidente que a esposa, 

bem como os filhos tem interesse jurídico na questão, e precisam integrar 

a lide. Por isso, a inicial deve ser emendada para, além de apresentar a 

certidão de casamento da requerente, bem como do falecido, incluir no 

pólo passivo da relação processual, a esposa do de cujus e todos os 

filhos, com os seus respectivos endereços, que sejam citados dos termos 

desta ação. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para a emenda da 

inicial, sob pena de indeferimento da inicial, com a conseqüente extinção 

do processo, sem julgamento de mérito. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037841-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MANOEL DA SILVA ALMEIDA (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 : 

1037841-13.2017.8.11.0041. AUTOR: MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA 

RÉU: DOUGLAS MANOEL DA SILVA ALMEIDA Vistos, Manoel Cardoso de 

Almeida propôs a presente Ação de Exoneração de Alimentos com Pedido 

de Tutela Antecipada, em face de Douglas Manoel da Silva, sob os 

fundamentos lançados na petição inicial. É o relatório. D E C I D O. Trata-se 

de Ação de Exoneração de Alimentos. A inicial contém algumas 

incongruências. Ao mesmo tempo em que foi proposta "em face de", 

expressão que significa situação de litígio, entre pai e filho, os 

subscritores da inicial juntaram instrumento de procuração da pessoa que 

seria a parte ré (o filho), e ainda juntam uma declaração, dizendo que ela 

concorda com a exoneração. Ora, se a pessoa que seria ré concorda 

com a pretensão do autor, não há falar em processo litigioso, e então já 

não há partes (autor e réu), mas apenas interessados. Assim, não se 

deve ingressar com processo litigioso, mas pedido de homologação de 

acordo, evitando que a pessoa que está de pleno acordo com o pedido do 

autor, figure como réu em processo judicial desnecessariamente, até 

porque isso é desagradável. Se não há pretensão resistida, não há falar 

em lide, como já dizia Moacyr Amaral Santos. Não obstante as 

ponderações acima, é possível entender que o que realmente pretendem 

as duas pessoas envolvidos neste processo, é que seja declarada, 

judicialmente, a extinção da obrigação alimentícia entre elas. Em face do 

exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, declarando 

extinta a obrigação, com fulcro no art. 487, inciso III, letra "a", do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado 

certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita, eis que defiro o requerimento 

nesse sentido. P. I. C. Cuiabá, 21 de maio de 2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002643-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILTON PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI GONCALVES DOS SANTOS (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 : 

1002643-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RENILTON PEREIRA 

SANTANA REQUERIDO: NOEMI GONCALVES DOS SANTOS 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. Designo audiência de conciliação 

para o dia 15 de agosto de 2018, às 13h30min. Se não houver acordo, a 

requerida terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Expeça-se 

Carta Precatória para citação. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016479-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870/O-O (ADVOGADO)

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO)

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. P. O. M. (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1016479-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: THIAGO OLIVEIRA MELO 

REQUERIDO: BRUNA DA PIEDADE OLIVEIRA MELO Vistos. Thiago Oliveira 

Melo e Bruna da Piedade Oliveira Melo aforaram Ação de Divórcio Direto 

Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a 

homologação do acordo – Id. 13645782. 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. 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, 
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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.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1013443-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE RODRIGUES NEPOMUCENO (REQUERENTE)

WILLINGTON DE MEDEIROS ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211/O-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 : 

1013443-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JULIETE RODRIGUES 

NEPOMUCENO, WILLINGTON DE MEDEIROS ORTIZ Vistos. Juliete 

Rodrigues Neponuceno Ortiz (a inicial grafou incorretamente com nome de 

solteira – vide Id. 13258003) e Willington de Medeiros Ortiz aforaram Ação 

de Divórcio Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo 

conjugal e a homologação do acordo – Id. 13258744. 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. Impõem-se, entretanto, a 

ressalva que esta sentença não está atribuindo ou certificando a 

propriedade do bem imóvel citado ante a ausência de documentos e 

matrícula, motivo pelo qual estão resguardados eventuais direitos de 

terceiros. 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, arquivando-se ao final 

com as cautelas de estilo. Atentar para o fato de que o nome da 

requerente está grafado incorretamente na inicial. Defiro aos postulantes a 

gratuidade da justiça. P. I. C.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1052134 Nr: 47470-96.2015.811.0041

 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: JCDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6.687/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - 

OAB:12839

 Processo nº. 47470-96.2015 – Código 1052134.

 Vistos.

 José Claudio Duarte da Silva aforou Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha, Guarda e Alimentos em face de 

Trícia Thommen Maciel.

 Sustenta que conviveram como se casados fossem pelo período de 03 

(três) anos e 08 (oito) meses, e que desse relacionamento tiveram uma 

filha, ainda menor, para a qual oferta alimentos no importe de 30% (trinta 

por cento) de seus rendimentos líquidos e busca a fixação da guarda 

compartilhada. Esclarece que adquiriram bens móveis, que devem ser 

partilhados, assim como as dívidas contraídas.

 À fl. 23 foi acolhida a oferta da verba alimentar e designada audiência de 

conciliação, cuja ata está encartada à fl. 27, com acordo parcial, restando 

pendente de análise a questão da partilha e o reconhecimento judicial da 

união estável, que ficou reservada a apreciação à comprovação do 

estado civil das partes.

 Às fls. 35/57 foi apresentada a contestação, na qual a requerida, em 

síntese, afirma que além dos bens indicados na inicial, há também um 

imóvel residencial a ser partilhado, e pede que ao autor seja imputada a 

obrigação de pagar as despesas de água, luz e condomínio do imóvel 

residencial até que seja decidida a partilha.

 Às fls. 84/90 foi apresentada a impugnação, na qual o requerente 

assevera que o imóvel residencial não deve ser partilhado porque lhe fora 

doado por seus pais.

 À fl. 128 foi designada audiência de instrução e julgamento, cujos termos 

estão encartados às fls. 134/137.

 Às fls. 139/143 foram apresentados os memoriais pelo requerente, e às 

fls. 144/146, pela requerida.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Constata-se dos autos, principalmente da audiência de conciliação (fl. 

27), que há consenso entre as partes com relação ao período em que 

viveram em união estável (fl. 27, letra a), mas a questão não foi julgada na 

própria audiência, tendo em vista que não existia nos autos a 

comprovação do estado civil das partes. Naquela mesma oportunidade, as 

partes se compuseram a respeito da guarda compartilhada da infante 

Marinês Thommem Duarte, direito de convivência, bem como sobre as 

despesas com a filha (fl. 27, letra b), inclusive quanto a esses itens houve 

a homologação do acordo (fl. 27, verso). Consta da ata que não houve 

acordo com relação à partilha dos bens.

 Às fls. 30 e 31 foram apresentadas as certidões de nascimento das 

partes, comprovando a ausência de impedimento ao reconhecimento da 

união estável, razão pela qual deve ser reconhecida a sua existência 

durante o período retro informado. Como não foi feito pacto prévio, o 

regime de bens a ser aplicado é o de comunhão parcial.

 Passemos à seara da partilha.

 Analisando a nota fiscal de compra do veículo (fl. 71), observa-se que a 

aquisição se deu em 07.01.2015, pelo valor de R$ 46.900,00 (quarenta e 

seis mil e novecentos reais), sendo que parte desse valor foi pago por 

meio de financiamento bancário, a saber, 36 (trinta e seis) prestações de 

R$ 585,07 (quinhentos e oitenta e cinco reais e sete centavos).

 Quando as partes se separam de fato, em 10.07.2015, haviam sido pagas 

apenas 06 (seis) parcelas do financiamento, como bem demonstram os 

documentos de fls. 17/22 e fl. 71. O documento de fl. 71 é a própria nota 

fiscal de compra do veículo, no valor de R$ 46.990,00 (quarenta e seis mil 

e novecentos e noventa reais). Assim, considerando que no dia do 

rompimento da convivência faltavam 30 (trinta) prestações para serem 

quitadas, num total de R$ 17.552,10 (30 x 585,07), significa que durante a 

convivência foram pagos R$ 29.437,90 (vinte e nove mil, quatrocentos e 

trinta e sete reais e noventa centavos), esse valor deve ser partilhado 

meio a meio (R$ 46.990,00 – R$ 17.552,10 = R$ 29.437,90).

 No que diz respeito à casa, em que pese a ampla argumentação da 

requerida para defender seu interesse na partilha, entendo que a razão 

não está ao seu lado.

 Vislumbra-se pelos documentos que instruem os autos, que o senhor 

Astúrio Ferreira da Silva, genitor do requerente, decidiu presentear o filho 

com a aquisição de um imóvel residencial. Assim, foi realizado um contrato 

de compra e venda entre a construtora e o requerente, destinatário do 

bem, mas o pagamento integral foi feito pelo seu genitor, conforme 

comprovam os documentos de fls. 61/69 (contrato) e 93 (TED), que foram 

confirmados pela própria requerida em audiência de instrução (fl. 136). O 

imóvel foi adquirido por R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), cujo 

pagamento foi efetuado da seguinte forma: R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), mediante transferência da conta bancária do genitor 

do requerente para a conta da construtora, e R$ 130.000,00 (cento e trinta 

mil reais), mediante a entrega de um terreno, que o Sr. Astúrio Ferreira da 

Silva Filho e a Sra. Rosana Marra haviam adquirido da Ginco 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., ou seja, a integralidade do pagamento 

ocorreu com doação pelo genitor do requerente e Sra. Rosana, situação 

que a lei afasta a comunhão de bens.

 Não vislumbro vício na negociação, conforme afirmado pela demandada, 

pois o imóvel foi adquirido direto da construtora em nome do requerente, 

avença essa que não configura infração aos artigos 108 e 541 do Código 

Civil, posto que tratam de direitos reais sobre bens imóveis. No caso, o 

genitor do requerente não lhe doou o bem propriamente dito, de forma 

direta, mas sim, o dinheiro, para o pagamento, o que afasta a aplicação 

dos mencionados dispositivos legais. Não seria razoável exigir que o pai 

do requerente escriturasse o imóvel para si para depois, em novo negócio 

jurídico, transferir para o requerente, incorrendo em despesas 

desnecessárias.

 Em outras palavras, se o imóvel tivesse sido adquirido da construtora pelo 

senhor Astúrio, e este quisesse efetuar a doação ao filho, as disposições 
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legais apresentadas na peça de defesa seriam aplicáveis, caso não 

fossem observados procedimentos necessários à validação da doação, 

mas não é o caso dos autos, conforme bem demonstrado.

 O negócio celebrado entre a construtora e o requerente se revela 

perfeitamente válido, já que o adquirente foi o autor, mas o pagamento fora 

realizado com o dinheiro doado pelo seu pai. Registra-se que o 

requerente, em seu depoimento de fl. 135, disse: “o depoente verificou o 

imóvel e aí procurou o seu pai e então ele comprou o imóvel objeto do 

processo e comprou também um imóvel para o irmão do depoente”. A 

requerida, por sua vez, disse que “o requerente fazia alguma reserva com 

recursos, mas era pouco; não sabe se o requerente tinha reserva 

numerária em nome do pai dele ou da esposa do pai dele” (fl. 136).

 Em caso de desencontros com relação às informações prestadas ao 

fisco, quanto ao imposto a ser pago, ITCD ou ITBI, ou qualquer assunto 

dessa natureza, não é competência deste juízo adentrar a esta seara, 

pois compete à Secretaria de Fazenda do Estado e à Receita Federal, se 

for o caso, tomar as devidas providências.

 Não tem como admitir que o genitor do autor tinha a intenção de 

presentear também a requerida, pois, se assim fosse, teria constado seu 

nome no contrato de compra e venda, juntamente com o do requerente, 

mas isso não ocorreu. Logo, por força do art. 1.659, inciso I, do Código 

Civil, o imóvel está fora da comunhão parcial de bens, pois não houve o 

compartilhamento de esforços comuns para a aquisição da casa, 

pressuposto da comunicabilidade dos bens; daí fosse intenção do genitor 

do requerente contemplar, também a companheira de seu filho com a 

doação, teria que ter feito expressa menção nesse sentido, pois a 

exclusão é expressa na lei.

 Nesse compasso, também não prospera a alegação de que o requerente 

deve ser responsável pelo pagamento das despesas ordinárias relativas 

ao imóvel, posto que, embora seja de sua exclusiva propriedade, após a 

separação fática foi a requerida quem permaneceu habitando na casa, 

exclusivamente.

 Não há razoabilidade em determinar que o autor arque com o pagamento 

dessas despesas, tais como, condomínio, água e energia, pois, embora 

proprietário da casa, não está no gozo da moradia. O mínimo que se pode 

ter como razoável é que aquele que mora em imóvel alheio, tem o dever de 

– ao menos – pagar as despesas dessa natureza.

 Por fim, quanto aos bens que guarnecem a casa, o requerente afirmou em 

audiência de instrução (fl. 135) que foram gastos em torno de R$ 

28.000,00 (vinte e oito mil reais), e a requerida não contestou. Assim, além 

do valor pago em conjunto pelo veículo, deve ser partilhado também o 

quantum gasto pelos móveis que ornamentam a casa.

 A alegação do requerente, de que a requerida deverá pagar a metade da 

dívida do veículo, entendo que não procede. Enquanto durou a 

convivência pela união estável, entende-se o que o uso do veículo era 

comum, mas após a ruptura da convivência, permaneceu exclusivamente 

em poder do requerente – e assim deve permanecer por força desta 

sentença – e não é razoável que a requerida tenha de pagar a metade da 

dívida do veículo que apenas desvalorizou e do qual a requerida não mais 

usufruiu.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido de união estável entre as 

partes, no período de 20.11.2011 a 10.07.2015.

 Ainda, conforme devidamente fundamentado acima, reconheço como 

procedente o pedido de partilha, que deve recair sobre o montante pago 

na constância da união com relação ao veículo Logan, placas OBP 0691, 

bem como, sobre o valor gasto com a aquisição da mobília da casa, ambos 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, 

nos termos definidos no corpo dessa sentença.

 Nessa linha de raciocínio, o requerente deverá pagar à requerida, R$ 

14.000,00 (quatorze mil reais) referentes à meação da mobília e R$ 

14.738,95 (quatorze mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco 

centavos), referentes à meação do valor pago, do veículo, durante a 

convivência do casal. Sobre esses valores, deverão incidir juros de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária, a partir desta sentença.

 Conforme acima fundamentado, a partir da ruptura da convivência, são de 

responsabilidade da requerida, as despesas de condomínio, água e 

energia elétrica do imóvel habitado exclusivamente por ela e são de 

responsabilidade do requerente, as prestações do financiamento do 

veículo usufruído exclusivamente por ele.

 Ratifico o acordo celebrado à fl. 27 e homologado à fl. 27 verso, com 

referência às matérias ali tratadas, que fica fazendo parte integrante 

desta sentença.

 Finalmente, 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, 

arquivando-se ao final.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 28 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1061700 Nr: 51731-07.2015.811.0041

 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: AGDSN, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA DE FREITAS - 

OAB:727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BORGES GUIMARÃES - 

OAB:17.214-B, LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879

 Processo nº. 51731-07.2015 – Código 1061700

 Vistos,

 Aylla Gabrielly da Silva Nascimento, representada por sua genitora Lisley 

Cristina da Silva, aforou a presente Ação de Alimentos c/c 

Regulamentação de Guarda em face de Rhuan Vinicius Nascimento, 

buscando, em síntese, que o requerido seja compelido a pagar 30% (trinta 

por cento) dos seus vencimentos líquidos a título de alimentos.

 À fl. 12 foi deferida a verba alimentar provisória em 20% (vinte por cento) 

dos vencimentos líquidos do requerido e designada audiência de 

conciliação e determinada a citação.

 À fl. 23 consta ata de audiência de tentativa de conciliação, que restou 

inexitosa pela ausência da requerente.

 Às fls. 28/34 foi apresentada a contestação.

 À fl. 56 foi certificado o decurso de prazo da requerente, sem 

manifestação.

 À fl. 57 o Ministério Público opinou pela realização de estudo social.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Em que pese o zeloso parecer Ministerial, entendo que o presente feito 

encontra-se instruído satisfatoriamente, estando apto à prolação da 

sentença, razão pela qual deixo de acolher a cota de fl. 57.

 De se destacar, inicialmente, que o pedido formulado na inicial possui 

guarida constitucional (Constituição Federal, art. 229):

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade.”

 Na legislação infraconstitucional também tem previsão expressa acerca 

do pedido inicial, vejamos:

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.

 Verifica-se nos autos, que a menor Aylla busca a ajuda material do 

requerido, tendo em vista o direito amplamente assegurado pela 

Constituição Federal e Legislação infraconstitucional.

 No caso em comento, a verba provisória foi estipulada em 20% (vinte por 

cento) dos vencimentos líquidos do requerido, mas referida decisão se 

deu em caráter transitório, até que fosse concluída a instrução 

processual, oportunidade em que o julgador tem melhores condições de 

adequar a verba, de acordo com as provas acostadas aos autos.

 Em sede de contestação o requerido afirmou que além da verba alimentar, 

também proporciona o pagamento de plano de saúde à sua filha. Mas, 

como possui outros compromissos mensais com alimentação, plano de 

saúde, água, luz, vestuário, e curso profissionalizante, o valor dos 

alimentos está além da sua capacidade financeira.

 Aduz ainda, que a genitora da requerente é pessoa nova e de boa 

escolaridade, podendo também ajudar no sustento da menor. Por fim, 

requer a redução da verba alimentar no patamar de 15% (quinze por 
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cento) dos rendimentos líquidos, mais o pagamento de plano de saúde.

 Como de sabença, as despesas materiais dos filhos devem ser 

suportadas por ambos os genitores, observando-se sempre as 

necessidades do alimentado, e as condições econômicas do alimentante.

 Não raro, nos depararmos com situações em que a mantença do padrão 

de vida almejado pelo alimentado não está do alcance da capacidade 

financeira do mantenedor.

 Conforme se extrai do caderno processual, nota-se que tanto sua 

capacidade financeira quanto suas despesas fixas mensais foram 

devidamente comprovadas.

 Em contrapartida, a autora sequer impugnou a peça de defesa e os 

documentos apresentados pelo demandado, permanecendo silente nos 

autos. Destaca-se, inclusive, que devidamente intimada, para audiência de 

tentativa de conciliação, a demandante não compareceu e não justificou 

sua ausência. Pela conjuntura de tais fatos, conclui-se que a mesma 

limitou-se a buscar o pencionamento no valor de 30% (trinta por cento) 

dos rendimentos do requerido, deixando, entretanto de comprovar que 

suas necessidades materiais justificam a imposição de verba no valor 

pretendido.

 Como consta nos autos, a oferta por parte do requerido foi de 15% 

(quinze por cento) dos vencimentos líquidos do requerido mais plano de 

saúde. Considerando que o valor da pensão deve ser sempre fixado em 

obediência ao binômio necessidade/possibilidade, entendo que aquele 

percentual marca um ponto de equilíbrio, entre o que foi requerido e o 

ofertado, fiel ao binômio necessidade/possibilidade.

 Assim, entendo que a verba deve ser fixada no importe de 15% (vinte e 

cinco por cento) dos vencimentos líquidos do requerido mais o pagamento 

de plano de saúde.

 Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, e condeno o 

requerido ao pagamento de alimentos mensais de 15% (vinte e cinco por 

cento) dos vencimentos líquidos do requerido, incidindo inclusive sobre 

férias e décimo terceiro salário, devendo ser descontado em folha de 

pagamento e depositados até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta 

bancária indicada à fl. 14, mais o plano de saúde.

 Com relação às visitas, em que pese o requerimento do genitor, como não 

foi possível auferir dos autos a existência de bom convívio ou não dos 

genitores, inviável se mostra fixa-la nos moldes pretendidos. Portanto, 

fixo-a em finais de semana alternados das 08h00min do sábado às 

18h00min do domingo, devendo o genitor retira-la e entrega-la na 

residência materna,

 Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa. A cobrança, porém, fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil, porque defiro o pedido de gratuidade, formulado 

na contestação.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário. Após, 

arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1104542 Nr: 12364-39.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEBDC, KCBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 12364-39.2016 – Código 1104542

Autor: Maria Eduarda Barreto da Costa representada por sua genitora 

Karin Cristina Barreto Alves

Requerido: Thiago Cesar Nunes da Costa

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte exequente não foi localizada no 

endereço por ela informado para dar andamento ao processo, motivo 

porque foi intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte exequente não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida à intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 924664 Nr: 46274-28.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 46274-28.2014 – Código 924664

Autor: Andrews Franco Nascimento

Requerido: Franco Andrei Nascimento

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte exequente não foi localizada no 

endereço por ela informado para dar andamento ao processo, motivo 

porque foi intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte exequente não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 
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pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida à intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 359519 Nr: 29509-89.2008.811.0041

 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: CHAS, LAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDS, MDS

 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: diorges charles passarini - 

OAB:45.340/PR

 Processo nº. 29509-89.2008 – Código 359519

 Vistos,

 Cauã Henrique Anselmo de Souza, representado por sua genitora 

Lucimara Anselmo Gomes, aforou a presente Ação de Alimentos em face 

de Carlos Henrique de Souza, buscando, em síntese, que o requerido seja 

compelido a pagar 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal a 

título de alimentos.

 À fl. 24 foi deferida a verba alimentar provisória em 20% (vinte por cento) 

dos rendimentos líquidos do requerido e designada audiência de 

conciliação e determinada a citação.

 À fl. 33 consta ata de audiência de tentativa de conciliação, que restou 

sem acordo pela ausência da parte requerida.

 À fl. 51 foi certificada a citação do requerido por edital, decorrendo o 

prazo sem manifestação nos autos.

 Às fls. 56/57 a parte autora requisitou a inclusão da avó paterna no polo 

passivo.

 À fl. 60 foi acolhida a inclusão da avó paterna.

 Às fls. 66/73 foi apresentada contestação da avó paterna, Sra. Marilena 

de Souza.

 Às fls. 96/97 foi apresentada a impugnação.

 À fl. 99 com nova declaração de residência do requerido, foi determinada 

nova tentativa de citação.

 À fl. 109 consta certidão de citação/intimação do requerido.

 Às fls. 112/117 foi apresentada a contestação do genitor.

 Às fls. 152/153 foi acolhida preliminar de ilegitimidade passiva da 

requerida Sra. Marilena, avó paterna do autor, com a sua exclusão do polo 

passivo, e designada audiência de instrução e julgamento.

 Às fls. 175/176 consta ata de audiência de instrução e julgamento. Os 

requeridos foram intimados pelos seus procuradores, mas não 

compareceram.

 Às fls. 190/194 foram apresentados os memoriais pela parte requerida.

 À fl. 196 o Ministério Público opinou pela realização de estudo social.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Em que pese o zeloso parecer Ministerial, entendo que o presente feito 

encontra-se instruído satisfatoriamente, estando apto à prolação da 

sentença, razão pela qual deixo de acolher a cota de fl. 196.

 De se destacar, inicialmente, que o pedido formulado na inicial possui 

guarida constitucional (Constituição Federal, art. 229):

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade.”

 Na legislação infraconstitucional também tem previsão expressa acerca 

do pedido inicial, vejamos:

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.

 Verifica-se nos autos, que o infante Cauã busca a ajuda material do 

requerido, tendo em vista o direito amplamente assegurado pela 

Constituição Federal e Legislação infraconstitucional.

 Como de sabença, as despesas materiais dos filhos devem ser 

suportadas por ambos os genitores, observando-se sempre as 

necessidades do alimentado, e as condições econômicas do alimentante.

 No caso em comento, a verba foi estipulada em 20% (vinte por cento) dos 

rendimentos líquidos do requerido, mas referida decisão se deu em caráter 

transitório, até que fosse concluída a instrução processual, oportunidade 

em que o julgador tem melhores condições de adequar a verba, de acordo 

com as provas acostadas aos autos.

 Em sede de audiência de instrução, a genitora do menor afirmou que a 

criança tem problema nos olhos, necessitando de colírio mensalmente e a 

troca de óculos semestralmente, no mais, os gastos são os normais para 

uma criança de sua idade. O requerido por sua vez é pai de outros três 

filhos.

 Não raro, nos depararmos com situações em que a mantença do padrão 

de vida almejado pelo alimentado não está ao alcance da capacidade 

financeira do mantenedor.

 No presente caso, o demandando é responsável pelo sustento do 

requerente e mais 3 (três) filhos, e pelo que se observa dos autos, a partir 

da fixação da verba alimentar em caráter provisório o requerido começou 

a depositar na conta da genitora verba alimentar no patamar de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais).

 Como se observa nos documentos acostados pelo requerido em 

contestação e memoriais, sua renda é limitada, já que é auxiliar de 

montagem e aufere por mês o equivalente à R$ 984,00 (novecentos e 

oitenta e quatro reais) conforme comprovantes à fl. 129, de onde tem que 

custear suas principais despesas e também a verba alimentar aos 04 

(quatro) filhos.

 Nesse compasso, necessário que se estabeleça a verba em patamar que 

esteja dentro da capacidade financeira do genitor, devidamente 

comprovada nos autos.

 Consta no caderno processual que o requerido começou depositar na 

conta bancária da genitora R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) no final do 

ano de 2013, quando o salário mínimo da época era de R$ 678,00 

(seiscentos e setenta e oito reais), mesmo sabendo que a verba alimentar 

provisória tinha sido fixada em patamar superior. Ocorre que, diante da 

impossibilidade financeira de arcar com o valor estipulado, passou a pagar 

aquilo que estava ao seu alcance, levando à conclusão que realmente o 

valor inicial está além de suas possibilidades.

 Nesse passo, buscando encontrar uma equidade entre os valores 

requeridos e os ofertados, a fixação da verba alimentar deve se dar em 

25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo mensal, em obediência ao 

binômio necessidade/possibilidade, percentual que marca um ponto de 

equilíbrio, considerando que o requerido tem outros 03 (três) filhos.

 Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, e condeno o 

requerido ao pagamento de alimentos mensais de 25% (vinte e cinco por 

cento) do salário mínimo mensal a requerente, incidindo sobre férias e 

décimo terceiro salário, quando houver, devendo ser depositados até o dia 

10 (dez) de cada mês, em conta bancária indicada à fl. 176.

 Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor de doze prestações 

alimentícias, na data da distribuição. A cobrança, porém, fica suspensa 

nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, porque defiro o 

pedido de gratuidade, formulado na contestação.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário. Após, 

arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.
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 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 265288 Nr: 23040-95.2006.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHGA, GDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDA

 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: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11.637/MT, GELISON NUNES DE SOUZA - OAB:9833-AMT, 

JÔNATAS PEIXOTO LOPES - OAB:20.920-O, KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, NPJ - UNIRONDON - OAB:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 23040-95.2006 – Código 265288

Autora: Ester Hadassa Gama de Almeida

Requerido: Jaziel Souza de Almeida

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

 Trata-se de processo em que a parte exequente não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo, motivo porque foi intimada por edital, e mesmo 

assim permaneceu inerte.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

Assim, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida à intimação 

por edital sem que a parte exequente deixou de dar o devido andamento 

ao feito, determino o arquivamento da presente ação executiva, com base 

no Código 16.

 Proceda-se com a inclusão do mandado de prisão expedido nos autos, no 

Sistema Nacional de Mandados de Prisão, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Sem custas e honorários, eis que o processo tramita sob o pálio da 

gratuidade de Justiça.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 758461 Nr: 10710-56.2012.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMRA, RLRDAF, RGRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 10710-56.2012 – Código 758461

Autores: Roger Marrone Ribeiro Akerley e Rogério Luiz Ruy Dias Akerley 

Filho representados por Rosa Gonçalina Ribeiro Akerley

Requerido: Rogério Luiz Ruy Dias Akerley

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte exequente não foi localizada no 

endereço por ela informado para dar andamento ao processo, motivo 

porque foi intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte exequente não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida à intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 382609 Nr: 18042-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->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: MPM, GK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT, RHAIÇA DORILEO P LEITE - OAB:OAB/MT 18.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 495/2009 – Código 382609.

 Visto.

 Marcos Paulo Morais e Gisela Kurtz aforaram a presente Ação de 

Conversão de Separação em Divórcio, fl. 60/63.

 Informam que já estão separados judicialmente há mais de 07 (sete) anos, 

e buscam a conversão da separação, decretada nestes autos à fl. 47, em 

divórcio.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Verifico que o pedido declinado às fls. 60/63 comporta provimento, já que, 

pela convergência de vontades, não há litígio, o pedido é consensual, e 

pode ser apreciado nestes mesmos autos, tendo em vista que aqui foi 

apreciado o pedido de separação judicial, conforme sentença de fl. 47.

 Assim, acolho o pedido de fls. 60/63, e decreto o divórcio das partes.

 Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 25 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1143409 Nr: 28856-09.2016.811.0041

 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: ASG, MSDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:16015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n. 28856-09.2016 – Código 1143409

 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.

 Por meio da presente ação, os requerentes buscam a regulamentação da 

guarda da menor Alessandra Ledur de Godoy, argumentando que a 

genitora da infante faleceu, e o seu genitor, ora requerente, não tem 

condições de assumir a guarda, pedindo que seja deferida a favor da avó 

paterna.

 À fl. 17 foi lançado parecer Ministerial.

 À fl. 24 foi negada a liminar e determinada a realização de estudo 

psicossocial, cujo relatório está às fls. 26/28.

 À fl. 31 o Ministério Público opinou pela designação de audiência.

 Não há arguição de preliminares, como também não há irregularidades a 

sanar.

 Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e também da menor Alessandra.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 14h:00min.

 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, 28 de junho de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1121320 Nr: 19370-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDOX, JDOX, JDOX, COX

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CARRÊA DE FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 13.869, JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 19370-97.2016 – Código 1121320.

 Vistos.

 Cleiton de Oliveira Xavier, Joseane de Oliveira Xavier, Juliene de Oliveira 

Xavier e Cleison Oliveira Xavier aforaram pedido de Alvará Judicial para o 

fim de liberação de créditos deixados pela genitora falecida, senhora 

Marilene de Oliveira Santos.

 Esclarecem que são os únicos herdeiros e que há saldo credor deixado 

pela genitora em conta poupança, FGTS e PIS da Caixa Econômica 

Federal.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Pela análise dos documentos carreados aos autos, é possível concluir 

que os requerentes são os herdeiros legais da falecida, portanto, 

possuem legitimidade para formular o pedido declinado nesta ação.

 Analisando as informações prestadas pela Caixa Econômica Federal às 

fls. 27, 30/34, 40/46, verifica-se que há saldo credor deixado pela extinta, 

justificando o presente alvará.

 Assim, estando preenchidos os requisitos legais exigidos para a espécie, 

defiro o pedido de alvará formulado na inicial, para autorizar os 

requerentes que procedam com o levantamento dos valores de titularidade 

da senhora Marilene de Oliveira Santos, conforme informado às fls. 27, 

30/34, 40/46.

 O valor total deixado pela falecida (conta poupança + FGTS + PIS), deverá 

ser partilhado igualmente entre os autores, cabendo a cada um o 

equivalente à ¼ (um quarto).

 No entanto, visando racionalizar os serviços desta Secretaria, expeça-se 

o alvará para levantamento em nome de Cleiton de Oliveira Xavier, que 

ficará responsável em entregar a quota parte dos demais, sob pena de 

responsabilização civil e criminal.

 Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário e arquive-se com as cautelas de praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 29 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1008454 Nr: 26893-97.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSC, RDSC, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:17401, FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:19465/B, LUCILO DE 

FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 26893-97.2015 – Código 1008454

Autores: Milena de Sousa Cruz e Raphael de Sousa Cruz representados 

por Maisa Batista de Sousa

 Requerido: Rafael Silva da Cruz

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte exequente não foi localizada no 

endereço por ela informado para dar andamento ao processo, motivo 

porque foi intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte exequente não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida à intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 899677 Nr: 29575-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPADA, MBADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA (UNIC) - OAB:7590-B/MT, JORGE JOSE NOGA - OAB:3.830, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 288 de 638



UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A, EVELY BOCARDI DE MIRANDA - OAB:8088/MT, MANOEL 

MESSIAS DE JESUS COSTA - OAB:9437 MT

 Processo n. 29575-59.2014 – Código 899677

 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.

 Por meio da presente ação, o requerente busca a condenação do 

requerido em pagamento de indenização por dano moral, que alega sofrer 

em razão do abandono do genitor.

 Na decisão de fl. 46, foi determinada a citação do requerido.

 Às fls. 54/59 foi apresentada a contestação, e às fls. 64/68 sobreveio a 

impugnação.

 O parecer Ministerial foi lançado à fl. 75, pela designação de audiência de 

conciliação ou mediação.

Não há arguição de preliminares, como também não há irregularidades a 

sanar.

 Observe-se que o requerido constituiu novo patrono às fls. 80/81.

 Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas.

 Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 20 de setembro de 2018, às 14h:30min.

 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, 25 de junho de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1021223 Nr: 32546-80.2015.811.0041

 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: MPG, MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, NPJ - UNIJURIS UNIC CUIABÁ - MT - OAB:, RAPHAEL 

FERNANDES FABRINI - OAB:6667 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 32546-80.2015 – Código 1021223

 Vistos.

 Millena Pacheco Gauna, representada por Marielle Bezerra, aforou a 

presente Ação de Alimentos em face de Cledevilson Pacheco Marim, 

buscando, em síntese, que o requerido seja compelido a pagar 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo mensal.

 À fl. 17 foi fixada a verba alimentar provisória em 1/3

 (um terço) do salário mínimo mensal, e designada audiência de tentativa 

de conciliação, que não se realizou pela ausência do requerido, conforme 

se vê à fl. 23, 30 e 44.

 À fl. 61 consta certidão de citação/intimação do requerido, contudo foi 

certificado o decurso de prazo sem manifestação à fl. 64.

 Às fls. 69/71 a requerente pediu a decretação da revelia e julgamento do 

feito.

 À fl. 72 foi lançado parecer Ministerial, pelo deferimento.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Decreto a revelia do requerido.

 O pedido formulado na inicial possui guarida constitucional (Constituição 

Federal, art. 229):

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade.”

 A verba alimentar provisória foi fixada em 1/3 (um terço) do salário mínimo 

mensal, e, citado validamente, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa, mostrando com seu comportamento, que não se opõe 

ao valor fixado inicialmente.

 Não obstante a fixação dos alimentos no importe ao que fora buscado 

inicialmente, a manutenção da verba neste patamar não deve se dar 

apenas e tão somente como efeitos da revelia. Ocorre que, o recurso 

material aqui vindicado é essencial à promoção do sustento do alimentado, 

compreendendo as despesas necessárias, como: vestuário, saúde, 

habitação, alimentação, lazer, o acesso à educação.

 Portanto, para fazer frente a tantas despesas, o quantum fixado à fl. 17 

se afeiçoa perfeitamente praticável, foi estipulado sobre o salário mínimo, 

ou seja, o menor salário que um trabalhador brasileiro pode auferir 

mensalmente, de sorte que o alimentado ainda dependerá da 

complementação por parte da genitora.

 Em face do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo 

procedente o pedido, e condeno o requerido ao pagamento de alimentos 

mensais de 1/3 (um terço) do salário mínimo mensalmente, a ser pago até 

o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de depósito na conta bancária 

indicada à fl. 10.

 Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Dê ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se ofício para desconto em 

folha. Após, arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 27 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 829529 Nr: 35307-55.2013.811.0041

 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: MMDDS, AGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raimunda Nonata de Jesus 

Araujo - OAB:

 Processo nº. 35307-55.2013 – Código 829529

 Vistos.

 Marianne Martins Duarte da Silveira, representada por Anna Grasiella 

Martins, aforou a presente Ação de Alimentos em face de Haroldo Duarte 

da Silveira, buscando, em síntese, que o requerido seja compelido a pagar 

30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos.

 À fl. 26 foi fixada a verba alimentar provisória em 30% (trinta por cento) 

dos seus rendimentos líquidos, e designada audiência de tentativa de 

conciliação, que resultou inexitosa à fl. 31.

 À fl. 41 foi acostado certidão de citação do requerido.

 À fl. 42 foi acostado termo de audiência de instrução e julgamento.

 À fl. 45 foi certificado decurso de prazo, sem apresentação de memoriais 

das partes.

 À fl. 46 foi lançado parecer Ministerial, pelo deferimento.

 Às fls. 47/49 foi apresentada contestação extemporânea, como consta 

em certidão de fl. 57.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Decreto a revelia do requerido.

 O pedido formulado na inicial possui guarida constitucional (Constituição 

Federal, art. 229):

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade.”

 A verba alimentar provisória foi fixada em 30% (trinta por cento) dos 

rendimentos líquidos do requerido, e, citado validamente, deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar defesa (certificado à fl. 45 - 

05/05/2014), apresentando contestação apenas em 15/07/2014, ou seja, 

04 (quatro) meses após o decurso do prazo, mostrando inteiro descaso.

 Não obstante a fixação dos alimentos no importe ao que fora buscado 

inicialmente, a manutenção da verba neste patamar não deve se dar 

apenas e tão somente como efeitos da revelia. Ocorre que, o recurso 
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material aqui vindicado é essencial à promoção do sustento da alimentada, 

compreendendo as despesas necessárias, como: vestuário, saúde, 

habitação, alimentação, lazer, o acesso à educação.

 Portanto, para fazer frente a tantas despesas, o quantum fixado à fl. 26 

se afeiçoa perfeitamente praticável, foi estipulado sobre o salário mínimo, 

ou seja, o menor salário que um trabalhador brasileiro pode auferir 

mensalmente, de sorte que o alimentado ainda dependerá da 

complementação por parte da genitora.

 Em face do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo 

procedente o pedido, e condeno o requerido ao pagamento de alimentos 

mensais de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, 

que deverá incidir sobre férias e décimo terceiro, a ser pago até o dia 10 

(dez) de cada mês, por meio de depósito na conta bancária indicada à fl. 

07.

 Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Expeça-se, de imediato, ofício para desconto em folha de pagamento.

 Dê ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se ofício para desconto em 

folha. Após, arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112546 Nr: 2995-75.2003.811.0041

 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: NCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SIQUEIRA COSTA - 

OAB:7620, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PEDRO OVELAR, para devolução dos autos nº 

2995-75.2003.811.0041, Protocolo 112546, 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.: 956557 Nr: 3338-51.2015.811.0041

 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: JDSL, MLDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHERZAN AUZANI - 

OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DINEY LEITE DA 

COSTA, para devolução dos autos nº 3338-51.2015.811.0041, Protocolo 

956557, 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.: 1065594 Nr: 53458-98.2015.811.0041

 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: LAEMA, MADMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARRUDA 

VILELA GARCIA, para devolução dos autos nº 53458-98.2015.811.0041, 

Protocolo 1065594, 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.: 314293 Nr: 19128-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->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: MDPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILBERTO DIAS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 19128-56.2007.811.0041, 

Protocolo 314293, 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): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 247354 Nr: 14942-24.2006.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKRSS, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANEIDE MARTINS DE FREITAS 

DO AMARAL - OAB:8.345, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6499, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte requerente a manifestar dando 

prosseguimento ao feito, dentro do prazo de 15 dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022172-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

WILSON PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

ODETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELANO CASTRO DA SILVA OAB - MT20714/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DA SILVA NETO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1022172-17.2017.811.0041 Visto. Sergio Pedro da Silva, Wilson Pedro da 

Silva e Odete da Silva propuseram Ação de Inventário em razão da morte 

de seu irmão José Pedro da Silva Neto requerendo a nomeação de 

inventariante. Na decisão proferida com id. 9593799, foi determinado o 

processamento da ação pelo rito do arrolamento sumário e a emenda da 

petição inicial. Na petição com id. 10803997, alegando, em suma, que, 

inexistem bens de herança, os requerentes revelaram que propuseram a 

ação visando a nomeação de inventariante para “postular perante a 

Justiça do Trabalho” o recebimento de verbas remuneratórias. É o 

relatório. D E C I D O. Cuida-se de ação de inventário recebida pelo rito da 

ação de arrolamento sumário, em que os requerentes declaram que 

inexistem bens a inventariar, e que o único propósito consiste na 

nomeação de inventariante, visando a regularização de representação 

processual em ação reclamatória trabalhista que pretendem ajuizar em 

face da empregadora do falecido. Informam os requerentes que o de cujus 

não possui qualquer bem ou direito que possa constituir objeto de 

transmissão de herança, exceto verbas remuneratórias e saldo da conta 

vinculada de FGTS. Inicialmente, importa observar que por “espólio” 
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define-se “a soma ou a totalidade de bens deixados por uma pessoa, após 

sua morte” (De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico, 11ª ed., 1991, p. 198). 

Portanto, é certeiro afirmar que inexistindo acervo hereditário, inexistirá o 

espólio. No caso posto, as verbas rescisórias trabalhistas e o saldo de 

FGTS, não dependem de propositura de ação de inventário ou arrolamento 

para serem recebidas, uma vez que podem ser pagas mediante alvará 

judicial, conforme o disposto no art. 666 do Código de Processo Civil e o 

art. 1º da Lei n. 6.858/1980. “Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento.” Calha observar que, a representação do espólio por meio de 

inventariante disposta no art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil de 

2015, deve ser interpretada sistematicamente com as demais regras do 

mencionado compêndio de normas, uma vez que é taxativo ao prever que 

o inventariante é representante do espólio e não do de cujus. Logo, 

inexistindo espólio, é desarrazoada a propositura de ação de inventário 

para mera nomeação de inventariante, visando representar a falecida, 

uma vez que nesse caso a sua representação, dar-se-á por seus 

sucessores, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. “Art. 

110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo 

seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, 

§§ 1o e 2o.” A legitimidade dos sucessores para representar o falecido, 

também está disposta no incido II do art. 313 do Código de Processo Civil 

que: “II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, 

determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for 

o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais 

adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e 

promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito.” No mesmo sentido, 

também dispõem o art. 688; art. 778; inciso II; art. 779, inciso II; art. 967, 

inciso I; e art. 1.004 do Código de Processo Civil. Com efeito, está 

sedimentada na jurisprudência, que a propositura da ação de inventário, 

somente é imprescindível quando houver bem a inventariar: "Não se trata 

de sucessão processual, mas de ajuizamento de demanda pelos próprios 

herdeiros e sucessores do falecido. Ante o princípio da saisine (artigo 

1784 do Código Civil, correspondente ao artigo 1.572 do Código Civil de 

1916), com a morte da titular do direito, houve a transmissão, imediata e 

automática, da posse e domínio dos bens e dos direitos aos herdeiros, 

independentemente de inventário ou partilha. No caso dos autos, 

inexistindo notícia acerca da abertura e trâmite de inventário, não há óbice 

para que os herdeiros pleiteiem, atuando todos conjuntamente, o direito 

aos reajustes da caderneta de poupança feitos a menor. Saliente-se, 

neste ponto, que o inventário apenas é imprescindível quando o falecido 

houver deixado bens a inventariar, bem assim nas hipóteses 

expressamente mencionadas em lei. Recurso especial conhecido em parte 

e, nesta extensão provido, a fim de anular o acórdão e a sentença, 

declarar que os herdeiros do falecido Pedro Ganho são parte legítima para 

pleitearem, em conjunto, a correção dos expurgos inflacionários, e 

determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação." 

(REsp 1355479/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 24/03/2015, DJe 20/05/2015 -Grifado) Além disso, é importante lembrar 

que tanto o espólio quanto o inventariante são figuras provisórias, 

efêmeras no mundo jurídico, que se extinguem com o fim do inventário, 

momento a partir do qual cabe igualmente aos herdeiros a legitimidade 

processual para representar o falecido: “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA - ESPÓLIO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - 

INVENTARIANTE - ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO - HABITAÇÃO DOS 

HERDEIROS - REGULARIZAÇÃO - NECESSIDADE - PRINCÍPIOS DA 

ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - 

RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Encerrado o inventário, com a 

homologação da partilha, esgota-se a legitimidade do espólio, momento em 

que finda a representação conferida ao inventariante pelo artigo 12, V, do 

Código de Processo Civil. II - Dessa forma, é necessário que o Juiz 

possibilite, aos herdeiros, sua habilitação, em prazo razoável, para fins de 

regularização da substituição processual, por força dos princípios da 

celeridade e da economia processual. III - Recurso especial improvido.” 

(STJ – Resp 1162398/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 29/09/2011) Conclui-se, portanto, que 

inexistindo inventário, a pessoa falecida deve ser representada por seus 

sucessores, conforme previsão estampada no Código de Processo Civil, 

em dispositivos que ratificam a legitimidade processual dos sucessores 

para representar o falecido, titular do direito. Não bastassem os 

fundamentos até aqui apresentados, ressalta-se, ainda, que a 

desnecessidade de eleição de inventariante ao espólio para mera 

regularização de representação processual é rechaçada pelos Tribunais, 

conforme evidencia a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. ESPÓLIO REPRESENTADO POR TODOS OS HERDEIROS. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INVENTÁRIO. 

"Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e 

todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, 

independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já 

tenha se encerrado ou não exista." (STJ - REsp 554.529/PR - Rel. Min. 

Eliana Calmon - Segunda Turma - j. 21.06.2005 - DJ 15.08.2005) RECURSO 

PROVIDO. (TJ-PR - AI: 8743426 PR 874342-6 (Acórdão), Relator: Shiroshi 

Yendo, Data de Julgamento: 04/04/2012, 16ª Câmara Cível) “(...) 3. Os 

herdeiros são partes legítimas para pleitearem direitos transmissíveis, pelo 

de cujus, até que, inaugurado o inventário, um deles assuma a 

inventariança. 4. Ressoa injusto que o direito fique relegado à deriva, por 

força de mera formalidade, havendo titulares aos quais correspondem, 

meios judiciais de tutela dos direitos transmissíveis mortis causa.” (STJ. 

RMS 15.377/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/12/2003, DJ 16/02/2004, p. 203) “PROCESSUAL CIVIL – EMPRÉSTIMO 

COMPULSÓRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MORTE DO TITULAR DO 

DIREITO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EM JUÍZO – LEI 6.858/80. 1. A 

Lei 6.858/80, ao exigir a apresentação da certidão de habilitação dos 

herdeiros na Previdência Social para pleitear levantamento de valores não 

recebidos em vida pelo de cujus, somente se aplica à via administrativa. 2. 

Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e 

todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, 

independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já 

tenha se encerrado ou não exista. 3. Recurso especial improvido.” (REsp 

554.529/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 242) “ESPÓLIO. PÓLO PASSIVO DA 

DEMANDA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. IRREGULARIDADE 

DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSADO. A inexistência de 

abertura de inventário não pode constituir entrave ao exercício do direito 

de ação por parte da autora (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Caso 

contrário, seria muito fácil que o cônjuge supérstite e/ou herdeiros de 

empregador deixassem de providenciar a nomeação de inventariante para 

o espólio objetivando, quiçá, se beneficiarem do curso do prazo 

prescricional do direito de ação de créditos trabalhistas, ou até mesmo de 

se esquivarem de responder a ações intentadas contra a universalidade 

dos bens pertencentes ao de cujus. Nesse contexto, no caso em exame, 

apresentando-se nos autos o ora recorrente como herdeiro (terceiro 

interessado), e não como inventariante, impõe-se a decretação ex officio 

da nulidade do processado, inclusive da sentença (art. 47 do CPC), por 

vício atinente à inexistência de regularidade processual do espólio, com a 

remessa dos autos à origem, determinando-se a notificação de todos os 

herdeiros que o representarão até quando for oficialmente designada a 

pessoa do inventariante e, ainda, a reabertura da instrução processual 

(art. 12, V, § 1º do CPC). Prejudicado o exame do apelo do terceiro 

interessado.” (TRTMT - RO(Rs) 01123.2011.006.23.00-1, Julgado em: 

17/10/2012, Publicado em: 19/10/2012, Relator: BEATRIZ THEODORO) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

ORDINÁRIA. LEGITIMAÇÃO ATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL. DECISÃO REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIO ABERTO. 

PÓLO ATIVO A SER FORMADO PELA SUCESSÃO, REPRESENTADA 

PELOS HERDEIROS. Inexistente inventário aberto, a legitimidade para 

figurar no processo é da sucessão, na ordem da lei civil. Após a abertura 

do inventário, até a partilha, a legitimidade é do espólio, representado pelo 

inventariante. Hipótese em que se apresenta flagrante a legitimidade da 

sucessão, representada pelos herdeiros, ante a inexistência de inventário 

aberto. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 

70047566922, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em 19/04/2012) “O espólio deve ser representado em juízo, ativa e 

passivamente, pelo seu inventariante (art. 12, V, do CPC). Inexistindo 

inventário, a representação deve ocorrer pelo conjunto de herdeiros. 

NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO.” (TJRS. Apelação Cível Nº 

70035342948, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 
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Angelo, Julgado em 20/12/2011). “É parte legítima para pleitear as 

diferenças de correção monetária de poupança mantidas por correntista já 

falecido, o seu espólio, ou, na ausência de abertura de inventário, todos 

os herde i ros  em con junto . ”  (TJMG. Apelação Cíve l 

1.0133.07.036680-1/001, Rel. Des.(a) Heloisa Combat, 7ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 03/02/2009, publicação da súmula em 20/02/2009) Em 

suma, o ajuizamento de ação de inventário com o propósito de regularizar 

a representação processual em outra ação não é juridicamente razoável 

e, por isso, não encontra esteio na jurisprudência. Logo, por tudo o que foi 

exposto, conclui-se que inexiste interesse processual para o pedido de 

inventário com o mero propósito regularizar representação processual de 

pessoa falecida em outro processo, visto que o espólio, quando existir, 

deve ser representado pelo inventariante, porém, inexistindo espólio, a 

representação deve se dar por seus sucessores, nos termos do art. 110 

do Código de Processo Civil ou por meio da habilitação nos próprios autos 

(CPC, art. 687). Exigir o contrário infringe os princípios da razoabilidade, 

efetividade, do devido processo legal, além do direito de ação, previstos 

na Constituição Federal. Enfim, a propositura da presente demanda, com o 

objetivo de suprir formalidade processual de outra configura contrassenso 

que não se amolda e nunca se amoldará à realidade do direito e da justiça, 

uma vez que: “A exigência de inventário negativo para fins de 

representação processual representa a imposição de grave ônus à parte, 

além de um desperdício de jurisdição.” (TRF-3 - AC: 18437 SP 

0018437-54.2010.4.03.6100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

LUNARDELLI, Data de Julgamento: 07/05/2013, PRIMEIRA TURMA) Pelas 

razões expostas nesta sentença, concluo que inexiste interesse 

processual para o pedido formulado nesta ação, o que impõe que o 

processo seja extinto sem apreciação do mérito. Em face do exposto, 

DECLARO a ação carente de interesse processual, razão pela qual 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. DEFIRO a gratuidade de Justiça. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se, mediante baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033623-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES (REQUERENTE)

ADRIANA MARIA DE CASTRO BORGES E LIMA (REQUERENTE)

MARIA ANTONIA DE CASTRO BORGES (REQUERENTE)

HILDEBRANDO MARTINS BORGES NETO (REQUERENTE)

ANTONIO JOSE DE CASTRO BORGES (REQUERENTE)

PEDRO JULIAO DE CASTRO BORGES (REQUERENTE)

JAIRO MARTINS BORGES FILHO (REQUERENTE)

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE CASTRO BORGES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1033623-39.2017.8.11.0041 Visto. Adriana Maria de Castro Borges, Maria 

de Fátima de Castro Borges, Jairo Martins Borges Filho, Maria de Fátima de 

Castro Borges, Jairo Martins Borges Filho, Maria Antonia de Castro 

Borges, Hildebrando Martins Borges Neto, Antonio José Castro Borges, 

Pedro Julião de Castro Borges e Maria Claudia de Castro Borges Stabile 

propuseram Ação de Arrolamento Sumário em razão do falecimento de 

Aparecida de Castro Borges, postulando a homologação de acordo de 

partilha. Na decisão proferida com id. 12262125, foi determinada a emenda 

da petição inicial, para juntada de instrumento de procuração firmado pelo 

cônjuge sobrevivente e matrícula do imóvel. Na petição juntada com id. 

12393692, o processo foi instruído com os referidos documentos. É o 

breve relatório. D E C I D O. Trata-se de ação de arrolamento sumário em 

que foi apresentado esboço de partilha. Inicialmente, importa observar que 

embora não tenha sido apresentado acordo assinado pelos herdeiros e o 

cônjuge supérstite, os quinhões estabelecidos no esboço contido na 

petição inicial foram formulados em conformidade com o disposto no art. 

2.017 do Código Civil, observando-se a maior equidade possível, pelo que 

é juridicamente possível o seu acolhimento, uma vez que não há qualquer 

espécie de renúncia, cessão ou doação de direitos hereditários, motivo 

pelo qual não representa prejuízo a qualquer dos interessados. Outrossim, 

convém anotar que foram conferidos, ao advogado que os representam, 

poderes para transigir (id. 10536415 e 12393738). Verifica-se, no mais, 

que foi comprovada a inexistência de débitos fiscais, com a juntada das 

certidões negativas de débitos fiscais (id. 10536499, 10536505, 

10536515, 10336525), e a declaração de isenção do imposto de 

transmissão por morte (id. 10663436). Em face do exposto e diante de 

tudo o que dos autos consta, satisfeitas as exigências legais, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os 

termos do presente Inventário na forma de Arrolamento Sumário do espólio 

de Aparecida Castro Borges, acolhendo o esboço de partilha contido na 

petição inicial, para atribuir aos herdeiros nele contemplados os seus 

respectivos quinhões, ressalvados erros, omissões e direitos de 

terceiros. Custas recolhidas (id. 10663522 e 10663400). Transitada em 

julgado, certifique-se. Dê-se vista à Procuradoria-Geral do Estado, 

representante da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 659, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Havendo concordância da Fazenda Pública 

Estadual, expeça-se o formal de partilha, intimando-se a inventariante para 

que comprove, mediante juntada aos autos, o recolhimento das taxas para 

sua expedição, e apresente na Secretaria desta Vara Judicial as cópias 

das peças que deverão compor o formal de partilha. Por fim, arquive-se o 

processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020089-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR WALLACE DAMASCENO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO OAB - MT22447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENZO LEITE DAMASCENO (EXECUTADO)

ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO)

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1020089-62.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: IGOR WALLACE DAMASCENO 

SILVA EXECUTADO: ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE, ENZO LEITE 

DAMASCENO Visto. Cuida-se de ação de execução de alimentos em que o 

executado informou que obteve, por meio de acordo entabulado em outro 

processo, a quitação da dívida (id. 10119293), e requereu a extinção do 

processo. Intimada para manifestar-se sobre o pedido de extinção, a parte 

exequente manteve-se inerte (id. 12516611). É o relatório. D E C I D O. 

Considerando que a informação de que foi obtida a quitação do débito por 

meio de transação, homologada em outro processo, DECLARO o 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Justiça gratuita. Dê-se vista ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015947-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR TRINDADE BIGOLIN (REQUERENTE)

VANDERLANIA ANTONIOLLI (REQUERENTE)

MARIA CLAUDETE ORSO (REQUERENTE)

LANDRIMAR TRINDADE (REQUERENTE)

LUCENA DE FATIMA TRINDADE (REQUERENTE)

LUCIA TRINDADE LAZZAROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT0016445A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR TRINDADE BIGOLIN (REQUERIDO)

ROMULO TRINDADE (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1015947-15.2016.8.11.0041 Visto. Trata-se de ação de arrolamento 

sumário em que, na decisão inaugural (id. 3026602), proferida em 

21.11.2016, foi determinada a emenda da petição inicial para juntada de 

documentos imprescindíveis para o processamento da ação. No entanto, 

mesmo após a prorrogação do prazo para emenda, deferida no despacho 

com id. 11952838, foi certificado o decurso do prazo para que os 

requerentes emendassem a petição inicial (id. 13163201). É o relatório. D E 

C I D O. O inventário processado sob a forma de arrolamento, segundo o 

disposto no art. 659 do Código de Processo Civil, é ação que deve ser 

homologada de plano pelo juiz. Vê-se, por isso, que tal espécie de ação 

deve ser proposta com a documentação necessária para que seja 

homologada, ou seja, instruída com todos os documentos necessários 

para comprovação do direito postulado. No caso em lume, mesmo sendo 

deferida a prorrogação de prazo, assinalando-se prazo razoável, a 

petição inicial não foi emendada, de modo que, não foi instruída com os 

documentos necessários para o seu processamento. A inércia da parte 

autora, que não emendou a inicial, bem como não apresentou todos os 

documentos necessários, impõe a extinção do processo, 

independentemente da intimação prevista no art. 485, § 1º, do Cód. de 

Proc. Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 

284: 6ª. “A determinação de que se emende a inicial em dez dias far-se-á 

ao autor, por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 267, § 1º, do 

CPC” (STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 21.11.97, não 

conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo desnecessária a intimação 

pessoal, só aplicável às hipósteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC” 

(STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram 

provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 

392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., 

DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. 

Gouvêa in Código de Processo Civil, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 

405 – Grifou-se). Quanto ao julgado retro mencionado, ressalto que 

embora relativo ao Código de Processo Civil de 1973, mantem-se válido, 

visto que o texto das normas nele referidas não foram alterados no novel 

Digesto Processual de 2015. Em face do exposto, com fulcro no art. 319, 

inciso VI; art. 320, 321, parágrafo único, e art. 330, IV, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Em consequência, nos 

termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Custas pela parte autora. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001391-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA PRISCILA TELES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA FERNANDES TELES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1001391-37.2018.811.0041 Visto. Trata-se de ação de inventário negativo 

em que foi determinada a emenda da petição inicial para justificação da 

existência de interesse processual. Entretanto, foi certificado o decurso 

do prazo sem que a inicial fosse emendada (id. 13732649). É o relatório. D 

E C I D O. Cuida-se de inventário em que foi determinada a emenda da 

petição inicial para demonstração do interesse processual. Dispõe o art. 

17 do Código de Processo Civil que: “Para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade.” Com efeito, ainda que haja previsão 

doutrinária e jurisprudencial para propositura de ação de inventário 

negativa, é necessária a demonstração de interesse processual para o 

processamento da ação. Nesse sentido: “INVENTARIO NEGATIVO. 

HIPOTESE EM QUE O REQUERENTE NAO APONTA NENHUM FATO 

CONCRETO E OBJETIVO QUE DEMONSTRE SEU INTERESSE EM 

PROCESSAR O INVENTARIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 

APELACAO NAO PROVIDA. (TJRS. Apelação Cível Nº 587009101, Primeira 

Câmara Cível, Relator: Túlio Medina Martins, Julgado em 25/08/1987) Assim 

sendo, não demonstrada a existência de interesse processual, a extinção 

do processo é medida que se impõe, independentemente da intimação 

prevista no art. 485, § 1º, do Cód. de Proc. Civil, conforme jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 284: 6ª. “A determinação de que se 

emende a inicial em dez dias far-se-á ao autor, por seu advogado, não 

incidindo o disposto no art. 267, § 1º, do CPC” (STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, 

rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 21.11.97, não conheceram, v.u., DJU 16.2.97, 

p. 86) “sendo desnecessária a intimação pessoal, só aplicável às 

hipósteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC” (STJ-5ª T., REsp 

392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., 

DJU 22.4.02, p. 245). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. 

Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 

245; JTJ 214/138.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa in Código 

de Processo Civil, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 405 – Grifou-se). 

Quanto ao julgado retro mencionado, ressalto que embora relativo ao 

Código de Processo Civil de 1973, mantem-se válido, visto que o texto das 

normas nele referidas não foram alterados no novel Digesto Processual 

Civil de 2015. Em face do exposto, nos termos do art. 330, inciso III, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e declaro extinto o processo 

sem apreciação de mérito, conforme o disposto no art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Justiça gratuita. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

29 de junho de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018789-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES RAMALHO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

LIDIOMAR RAMALHO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES OAB - MT4083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FIGUEIREDO SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1018789-65.2016.811.0041. Visto. Trata-se de ação de arrolamento 

sumário em que foi determinada a emenda da petição inicial, para que 

fosse instruída com os documentos imprescindíveis para o seu 

processamento. Entretanto, foi certificado o decurso do prazo, sem que a 

inicial fosse emendada (id. 13733746). É o relatório. D E C I D O. O 

inventário sob a forma de arrolamento, segundo o disposto no art. 659 do 

Código de Processo Civil, é ação que deve ser homologada de plano pelo 

juiz. Vê-se, por isso, que tal espécie de ação deve ser proposta com a 

documentação necessária para que seja homologada, ou seja, instruída 

com plano de partilha amigável e todos documentos necessários para 

comprovação do direito postulado. No caso em lume, apesar disso, foi 

oportunizada a emenda da inicial, assinalando-se prazo razoável e, 

mesmo assim, a ação foi abandonada. A inércia da parte autora, que não 

emendou a inicial, bem como não apresentou todos os documentos 

necessários, impõe a extinção do processo, independentemente da 

intimação prevista no art. 485, § 1º, do Cód. de Proc. Civil, conforme 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 284: 6ª. “A 

determinação de que se emende a inicial em dez dias far-se-á ao autor, 

por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 267, § 1º, do CPC” 

(STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 21.11.97, não 

conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo desnecessária a intimação 

pessoal, só aplicável às hipósteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC” 

(STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram 

provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 

392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., 

DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. 

Gouvêa in Código de Processo Civil, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 

405 – Grifou-se). Quanto ao julgado retro mencionado, ressalto que 

embora relativo ao Código de Processo Civil de 1973, mantem-se válido, 

visto que o texto das normas nele referidas não foram alterados no novel 

Digesto Processual de 2015. Em face do exposto, com fulcro no art. 320 

c/c art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, do Código de Processo Civil, 
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INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Em consequência, nos termos do art. 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

sem resolução de mérito. Custas pela parte requerente. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29.6.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021687-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIEGE MARIE MELO FORT (AUTOR)

CLOVIS JORGE LARA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT0004378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS JORGE LARA E SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1021687-51.2016.8.11.0041. PARTES: LIEGE MARIE MELO FORT e CLOVIS 

JORGE LARA E SILVA Visto. Homologo, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil, o acordo celebrado no instrumento juntado ao processo 

com id. 11916726, que passa a fazer parte integrante e indissociável 

desta sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 29.6.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1035108-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLINHOS BATISTA TELES OAB - MT0006656A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Dionizio Antunes Dos Santos (INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

18562-29.2015.811.0041. Visto. Maria dos Santos Antunes propôs Ação 

de Inventário em razão do falecimento de Dionízio Antunes dos Santos, 

para partilha de verbas remuneratórias não recebidas em vida. Na decisão 

proferida com id. 12398416 foi determinada a emenda da petição inicial, 

para conversão da ação de inventário para alvará judicial, haja vista que o 

crédito de verbas remuneratórias poderia ser levantado 

independentemente de ação de inventário. A inicial foi emendada nas 

petições com id. 13111796 a 13271597. É o breve relatório. D E C I D O. 

Preliminarmente, acolho a emenda à petição inicial, para receber o 

processo como ação de alvará, cujo processamento deve seguir o rito 

dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, previsto no art. 719 

e seguintes do Novo Código de Processo Civil, restringindo-se à análise da 

legitimidade dos interessados para a prática do ato pretendido, ou seja, 

para mera verificação da legitimidade dos sucessores para o 

levantamento das verbas remuneratórias não recebidas em vida pelo 

falecido. No mérito, verifica-se que os requerentes comprovaram a 

qualidade de herdeiros e a requerente a qualidade de meeira do falecido 

(id. 10755600, 13271582 e 13271597). Com efeito, comprovada a 

legitimidade dos requerente e a existência das verbas (id. 10755609), 

impõe-se o deferimento do pedido de autorização de levantamento. Em 

face do exposto, com fundamento no art. 719 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015, bem como, nos termos do art. 1º da Lei 

nº 6.858/1980 e do art. 794 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

para autorizar os requerentes a efetuar o levantamento dos saldos das 

verbas remuneratórias de Dionízio Nunes dos Santos (CPF n. 

314.111.261-49). Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se alvará e 

arquive-se. Sem custas, uma vez que, com fundamento no art. 98 do Novo 

Código de Processo Civil, defiro aos requerentes a gratuidade processual. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027390-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. P. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. S. (RÉU)

M. G. F. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA FERREIRA ROSALINO PEREIRA OAB - 988.393.141-72 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1027390-26.2017.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Exoneração/Revisão de Alimentos, na qual foi designada audiência de 

instrução e julgamento, para sanar a controvérsia da lide (Id n° 9807670). 

O requerente, por meio do Id n° 11635811, requereu a redesignação da 

audiência, posto que o Requerido Mihael não foi intimado. Realizada a 

audiência de instrução e julgamento, restou inexitosa qualquer tentativa de 

conciliação, ante a ausência dos Requeridos, bem como, do Requerente 

(Id n° 11705610). Ainda, na mencionada audiência, o d. Defensor Público 

que assiste os interesses dos Requeridos, requereu a extinção e 

arquivamento do feito, ante a ausência do Requerente, pois, segundo ele, 

não haveria justificativa plausível para o seu não comparecimento. Vieram 

os autos à conclusão. Em que pese a alegação do d. patrono dos 

Requeridos, não é cabível a aplicação da sanção de extinção do 

processo, primeiro porque houve sim a justificativa pelo Requerente, tanto 

que pediu a redesignação da audiência, em razão da não intimação do 

Requerido Mihael, conforme se vê do Id n° 11635811. Segundo, porque a 

presente ação tramita pelo procedimento ordinário, já que, desde o 

despacho inicial, no Juízo de Barra do Garças/MT, assim foi recebida, não 

podendo ser aplicada a sanção de extinção do processo, prevista no art. 

7° da Lei de Alimentos (Lei 5.478/68), se o Requerente não foi advertido 

para tanto. Isto posto, designo nova audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11/09/2018, às 15:30 horas. Ressalta-se, todavia, que a 

designação da presente audiência não enseja a reabertura do prazo 

concedido na decisão do Id n° 9807670, em especial ao Requerente, que 

foi intimado pelo seu advogado, e à Requerida Maria Gabriela Ferreira 

Sobrinho, intimada conforme Id n° 10055534, para apresentação do rol de 

testemunhas. Intimem-se as partes, da audiência ora designada e, 

especialmente, intime-se o Requerido Mihael Ferreira Sobrinho, 

pessoalmente, no endereço constante do Id n° 11634619, para 

comparecer na audiência designada, acompanhadas de testemunhas a 

serem arroladas ou ratificadas, havendo interesse, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357 § 4º do CPC). Consigno, ainda, nos termos do art. 

455 do CPC, ressalvando as hipóteses do § 4º, (intimação judicial das 

testemunhas arroladas pela Defensoria Pública – fls. 35v) incumbe a(o) 

advogado(a) da parte interessada, não sendo o caso de comparecimento 

independente de intimação, informar ou intimar mediante carta, com aviso 

de recebimento a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia hora e local da 

audiência designada, e, “juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento” (§ 1º art. 455 CPC). A 

eventual inércia do(a) advogado(a) no que se refere à intimação das 

testemunhas que tiver arrolado ou que tenha se comprometido a levar à 

audiência, independentemente de intimação, importará na presunção de 

desistência da inquirição (art. 455, §§ 2º e 3º CPC). A testemunha que 

intimada na forma do § 1° ou do § 4° do art. 455 CPC deixar de comparecer 

sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1032185-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINA ARMANDA DE ARRUDA LEMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARRUDA FREITAS (RÉU)

Outros Interessados:

RICARDO GOMES DE PAULA MACHADO (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

José Luis de Almeida Freitas (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CORREA DA COSTA JUNIOR (TESTEMUNHA)

VINICIUS CURVO NUNES (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO: 1032185-75.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: SILVINA 

ARMANDA DE ARRUDA LEMOS Endereço: RUA SESSENTA E NOVE, 17, 

CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-464 PARTE REQUERIDA: Nome: 

RAFAEL ARRUDA FREITAS Endereço: RUA SESSENTA E NOVE, 17, CPA 

III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-464 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR E SEU PATRONO (TESTAMENTEIRO), acima 

qualificada, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto no DECISÃO prolatado neste processo. DECISÃO ID 

N.ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA 

E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1032185-75.2017.8.11.0041 Ação: 

Testamento Vistos, etc... Considerando a noticiada existência de 

“testamento particular”, Id 10916483, procedo a conversão/adequação 

desta ação para o rito relacionado ao referido testamento, art. 737 do CPC, 

mediante as retificações e anotações necessárias. Assim sendo, e, 

mantida a Requerente, genitora do de cujus, por ora, na posse e 

administração dos bens, visando a publicação do testamento particular de 

Rafael Arruda Freitas, que indicou como testamenteiro o Sr. Ricardo 

Arruda de Lemos, Id 10916800, nos termos dos arts. 1.876 e 1.878 do 

Código Civil, in casu, designo o dia 24/07/2018, às 13:35 horas, para 

audiência de confirmação do testamento, mediante a inquirição das 

testemunhas testamentarias mencionadas no Id 10916483-Pág. 2. 

Outrossim, em observância do disposto no art. 737, § 1º, do Código de 

Processo Civil, e, considerando que o falecido não teria deixado 

descendentes, cientifique-se o Sr. José Luis de Almeida Freitas, genitor do 

de cujus, Id 10916483-Pág. 1, e, intimem-se, ainda, a Requerente e o 

testamenteiro da audiência. Consigno, ainda, por oportuno, a intimação das 

testemunhas, aliás, residentes nesta Comarca, Id 10916483-Pág. 2, a 

priori, se inviável o comparecimento independentemente de intimação, 

ficará a cargo do advogado, conforme previsto no artigo 455, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Às providências, expedindo o necessário, e, 

notificando o Ministério Público. Intimem-se e cumpra-se. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 3 8 7 0 6 9 0  1 8 0 6 2 6 1 8 2 5 3 7 0 8 7 0 0 0 0 0 0 1 3 6 1 9 4 2 3  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,3 de julho de 2018. assinado eletronicamente 

por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033997-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. B. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. T. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1033997-55.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

MIKAELLE DIAS BARRETO TAQUES Endereço: AVENIDA ÉRICO PREZA, 

905, QDA 21 CASA 168, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-758 

PARTE REQUERIDA: Nome: RONALDO MARCELO TAQUES Endereço: RUA 

NOSSA SENHORA DE SANTANA, - ATÉ 182/183, CENTRO SUL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-122 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do 

art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR , acima qualificada, para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto no DECISÃO prolatado neste 

processo. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,3 de julho de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015143-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO (REQUERENTE)

CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

CLAUDIA MARIA OURIVES FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO GONCALO DE SOUZA OAB - MT21089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO OURIVES FIGUEIREDO (INVENTARIADO)

JAQUELINE AUXILIADORA DE FIGUEIREDO (INVENTARIADO)

 

PROCESSO: 1015143-76.2018.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

CLAUDIA MARIA OURIVES FIGUEIREDO DE SOUZA Endereço: RUA SÁ 

PORTO, casa 22, quadra 10, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78070-010 Nome: CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO Endereço: RUA 

LOURDES BRAGA, 170, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-205 

Nome: CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO Endereço: AVENIDA JOSÉ 

MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 728, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-300 PARTE REQUERIDA: Nome: MARIA CONCEICAO OURIVES 

FIGUEIREDO Endereço: AVENIDA HAITI, 193, apartamento 501, Edifico 

Clarice Lispector, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-618 

Nome: JAQUELINE AUXILIADORA DE FIGUEIREDO Endereço: RUA LIMA, 

582, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-582 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

1.205/2016 - CNGC, impulsiono o feito para intimação da parte autora do 

DESPACHO prolatado neste processo, bem como para recolher a guia de 

arrecadação do TJ/MT referente a diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, devendo após ser juntado o 

comprovante de pagamento no processo respectivo, via SISTEMA PJE. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 3 de julho de 2018. Willma Giselle Santos de 

Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027994-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOULART DECURSIO DE BRITO OAB - 009.514.091-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA DE BRITO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1027994-84.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

THAYANNY GOULART DE BRITO Endereço: RUA PONTA PORÃ, 506, 

JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-560 Nome: ELIANE 

GOULART DECURSIO DE BRITO Endereço: RUA PONTA PORÃ, 506, 

JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-560 PARTE REQUERIDA: 

Nome: GILMAR FERREIRA DE BRITO Endereço: ÁREA RURAL, 05, 

ASSENTAMENTO CONQUISTA, ÁREA RURAL DE CAMPO GRANDE, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79124-899 FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao DOCUMENTO 
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juntado neste processo. DOCUMENTO ID N. 13779205 OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,3 de julho de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle 

Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1098192 Nr: 9800-87.2016.811.0041

 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: TRM, TRM, KPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA - OAB:21291/MT

 Intimem-se os Requerentes, na pessoa de seu advogado, para 

manifestarem-se.no prazo de cinco dias.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000672-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. B. (AUTOR)

M. I. L. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. P. D. S. (RÉU)

M. C. C. D. M. (RÉU)

R. C. P. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR OS REQUERIDOS, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

13/08/2018 ÀS 16:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 3 de julho de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001803-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA TIBALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA DE SOUZA PINTO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

13/08/2018 ÀS 17:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 3 de julho de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004310-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSARA DE LIMA BATISTA OAB - MT7794/O (ADVOGADO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA APRESENTAR A IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1137216 Nr: 26193-87.2016.811.0041

 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: MVDO, EDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MÁRCIO MARTINS 

MORAES - UNIJURIS - OAB:3847

 Considerando que a sentença de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(...)Desta forma, atento ao 

binômio necessidade/possibilidade, ACOLHO O PEDIDO INICIAL por 

sentença (art. 487, I do CPC), para fixar os alimentos no importe de 50% 

por cento do salário mínimo, hoje equivalente à importância de R$ 468,05 

(quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos)

.......

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1066033 Nr: 53658-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - 

OAB:3729/O

 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 A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.68/69.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781987 Nr: 35607-51.2012.811.0041

 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: AVSDS, KSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, VITOR 
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HUGO DA CRUZ SANTOS - OAB:21852/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VITOR HUGO DA 

CRUZ SANTOS, para devolução dos autos nº 35607-51.2012.811.0041, 

Protocolo 781987, 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): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 335199 Nr: 5861-80.2008.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE MATTOS 

MARTINS - OAB:7489/MS

 Certifico que esse gestor em diligência via fone 65 3634-4592, consegui 

intimar o advogado SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA para devolver os 

autos, ocasião em que se comprometeu a devolver no máximo em 

(4/7/2018).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 351145 Nr: 21642-45.2008.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9.225

 Certifico que esse gestor em diligência via fone 65 3634-4592, consegui 

intimar o advogado SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA para devolver os 

autos, ocasião em que se comprometeu a devolver no máximo em 

(4/7/2018).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 816911 Nr: 23346-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSO, TDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DUARTE DE ÁVILA 

COSTA - OAB:21.314MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLENILDE FELICIANO 

BEZERRA FERRAREZ - OAB:20.993/MT

 Certifico que esse gestor em diligência via fone 65 99972-3169, consegui 

intimar o advogado RAFAEL DUARTE DE ÁVILA COSTA para devolver os 

autos, ocasião em que se comprometeu a devolver hoje mesmo 

(3/7/2018).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 790822 Nr: 44877-02.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Picolotto Junior - 

OAB:OAB/MS 13.673, Júlio Cesar de Moraes - OAB:OAB/MS 

13740-A, Rodrigo Nascimento da Silva - OAB:OAB/MS 9.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) ADAO BENEDITO DA 

SILVA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente 

à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem 

como comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 878665 Nr: 15898-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHM, EDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRAP, LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) ADAO BENEDITO DA 

SILVA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente 

à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem 

como comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 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:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) ASSIS SOUZA 

OLIVEIRA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 298289 Nr: 12559-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGSA, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYANNY LIVIA MIRANDA 

NOCETI - OAB:18.652 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 95/96 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1124794 Nr: 20811-16.2016.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494, DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - 

PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ricardo da Silva 

Campos - OAB:OAB/MT 7438

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) DENISE COSTA 

SANTOS BORRALHO para que devolva os autos no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em 

multa correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e 

§ 2º do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 
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disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 866768 Nr: 6980-66.2014.811.0041

 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: WJDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBCDCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICARDO DA S. 

CAMPOS - OAB:7438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Costa Santos 

Borralho - OAB:OAB/MT 3607, Laura Tibiriça Almeida de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 18516, Maritza Costa Santos Griggi Borralho - 

OAB:OAB/MT17.302 -B

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) DENISE COSTA 

SANTOS BORRALHO para que devolva os autos no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em 

multa correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e 

§ 2º do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1056115 Nr: 49189-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS CREY ARRUDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19146/MT, LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - 

OAB:20.711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvarino Rodrigues de 

Arruda - OAB:OAB/MT 1754

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte requerente, para 

que, em 5 dias, proceda a juntada da certidão de nascimento da senhora 

Liorneia Cristina de Castro. Sob pena de envio dos autos ao arquivo sem a 

confecção de mandado ao cartório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1291341 Nr: 5331-27.2018.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDAP, RDAP, RDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a)FELIPE CARDOSO DE 

SOUZA HIGA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 38431 Nr: 919-83.2000.811.0041

 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: MMS, tdsa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - 

OAB:3.591/MT, OTÁVIO PINHEIRO DE FRETIAS - OAB:3591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 38431

Trata-se de ALVARÁ JUDICIAL ajuizado por MARIA MADALENA DA 

SILVA em decorrência do falecimento do Senhor Joanilson Pereira de 

Araújo, visando o levantamento dos valores advindos do seguro de vida.

Em Sentença proferida às fls. 22/23 fora autorizado o levantamento de 

50% (cinquenta por cento) do montante para a Autora e o equivalente a 

16,66% para as menores Talita Kelly da Silva Araújo, Tainara Cristina da 

Silva Araújo e Thaiane da Silva Araújo.

 De acordo com o Ofício N.º 055/01 (fls. 40) a Seguradora Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais efetuou o pagamento da cota 

correspondente à Autora, remanescendo as quotas das menores, que 

estão vinculados aos autos.

 A Herdeira Talita Kelly da Silva Araújo recebeu sua quota parte no 

equivalente a 1/3, conforme documentação acostada às fls. 75 e 77/79.

A Herdeira Tainara Cristina da Silva Araújo recebeu o equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) dos valores depositados na Conta Judicial, 

conforme documentação acostada às fls. 89/90.

A Herdeira Thaiane da Silva Araújo requer o levantamento da sua quota 

parte, equivalente a 1/3 (um terço) dos valores do Seguro fixado em 

Sentença.

Desse modo, defiro o pedido de fls. 94 e determino seja procedida a 

transferência dos valores vinculados aos autos, para a Conta n.º 

0004687-6, Agência n.º 1387 -1, Banco Bradesco, de titularidade da 

Senhora Thaiane da Silva Araújo, C.P.F., n.º 005.056.141 – 38, R.G., n.º 

2612307 – 0, a fim de cumprir a Sentença proferida às fls. 22/23.

Em seguida, considerando o trânsito em julgado certificado às fls. 25 – 

verso arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 926958 Nr: 47630-58.2014.811.0041

 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: ROSELINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÍLSON PEREIRA DOS SANTOS, AMALIETE 

PEREIRA DOS SANTOS, AVANETE PEREIRA DOS SANTOS, ALIETE 

PEREIRA DOS SANTOS, JANETH PEREIRA DOS SANTOS, GILBERTO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 85/86 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1105186 Nr: 12631-11.2016.811.0041

 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: BELISA ASSAD, VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ASSAD, 

JOSÉ ADOLFO DO CARMO BEZERRA PINTO, NUDY MILLA FERREIRA 

SANTOS, DALISE ASSAD, KARISE ASSAD, ARMANDO ALBERNAZ DE 

ALBUQUERQUE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ZALUIR PEDRO ASSAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) HEITOR CORREA DA 

ROCHA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente 

à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem 

como comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021157-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. F. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - 021.784.551-74 

(REPRESENTANTE)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021157-47.2016.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 13951959, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerida a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 

de julho de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012673-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE SANTOS MACHADO OAB - MT13023/O (ADVOGADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. C. S. (RÉU)

R. B. D. C. S. (RÉU)

 

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 

13873117, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014657-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LOPES DE ALMEIDA OAB - MT22192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. (REQUERIDO)

 

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 

13888786, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013638-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICASSIA DA COSTA LEMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1013638-50.2018 VISTOS, ETC. 

Inicialmente, necessário salientar que o autor pleiteia a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito 

a necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a ser 

firmada por ele, bem assim qualquer documento comprobatório a 

demonstrar que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 dias, 

os indispensáveis documentos, sob pena de indeferimento do pedido. Às 

providências. Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007897-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO)

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNO DE FRANCA BARRETO OAB - MT10274/O (ADVOGADO)

THATIANE MARIANA CAMACHO DOS REIS OAB - MT20814/O 

(ADVOGADO)

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009116A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 13952184 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 920443 Nr: 43693-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 43693-40.2014 – cód. 920443

VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, verifico que no documento juntado à fl. 82 consta 

alienação fiduciária em nome de Banco Itaúcard S.A.

Ademais, o douto representante do Ministério Público, em parecer de fls. 

101/102, realizou questionamentos quanto a venda da moto e compra do 

novo veículo, razão pela qual, determino seja dado vista ao curador da 

curatelada para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se no 

tocante a alienação fiduciária havida no documento da moto objeto do 

pedido de autorização para venda e sobre o parecer ministerial.

Após, ao Ministério Público e, por conseguinte, conclusos.

Às providências.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112250 Nr: 2780-02.2003.811.0041

 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: DULCE BARRETO RACHID JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:6.755/MT, SERGIO 

PAGANOTTO - OAB:12.054/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA, para 

devolução dos autos nº 2780-02.2003.811.0041, Protocolo 112250, 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.: 1150961 Nr: 32117-79.2016.811.0041

 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: JOAREZ DE MORAIS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERAIL FERREIRA DE MORAIS 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17.695, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIOGO FERNANDO 

PÉCORA DE AMORIM, para devolução dos autos nº 

32117-79.2016.811.0041, Protocolo 1150961, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036619-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAMARGO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO OAB - MT5724/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1036619-10.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de ABERTURA DE 

INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO proposta por Jorge Luiz 

Cintra do Nascimento, Douglas Cintra do Nascimento e José Luiz Camargo 

do Nascimento, em razão do falecimento de Terezinha Cintra do 

Nascimento, todos qualificados nos autos. Foi apresentada a certidão de 

óbito da inventariada (Id. 10946737), certidão de casamento (Id. 

10946737), certidões negativas de débitos em nome da falecida expedidas 

pela Fazenda Pública Municipal (Id. 10946737), Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso (Id. 10946737), Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (ID. 10946748), 

Secretaria de Estado de Fazenda (Id. 10946748), Matrícula nº. 54969 

expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis (Id. 10946888), Matrícula 

32.361 (Id. 10946738), custas e taxas judiciárias (ID. 11049027 e 

11049056), dentre outros documentos. O Sr. José Luiz Camargo do 

Nascimento (viúvo da falecida), fora nomeado inventariante, conforme 

decisão exarada no ID. 11205313. Acostado novos documentos, dentre 

os quais certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, expedida pelo Colégio Notarial do Brasil, vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que foram 

cumpridas todas as formalidades legais, não havendo óbice para a 

homologação da presente ação de inventário pela forma de arrolamento, 

porquanto todos os herdeiros são maiores e capazes, estando 

representados nos autos pelo mesmo procurador e acordes com a partilha 

amigável. Em decorrência, com fulcro no art. 659 do Novo Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, o arrolamento dos bens descritos na exordial, deixados 

pela falecida Terezinha Cintra do Nascimento, atribuindo a meação e aos 

herdeiros os seus respectivos quinhões hereditários em todos os bens 

descritos nestes autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 

663 do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros. Por conseguinte, tendo em vista que as custas e taxas 

processuais já foram recolhidas, após o trânsito em julgado expeça-se o 

competente Formal de Partilha, fornecendo às partes interessadas as 

peças necessárias, nos termos do art. 659, § 2.º, do CPC. Intime-se a 

Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, nos 

termos do § 2º do artigo 662 do CPC. Adotadas tais providências, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014050-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSA FELFILI DA CUNHA (REQUERENTE)

ANTONIO EDUARDO CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1014050-78.2018 VISTOS, ETC. 

Preliminarmente, tendo em vista que as ações que versem sobre 

casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, 

filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem tramitar 

em segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do NCPC, determino 

que o presente feito seja processado em segredo de justiça. 

Prosseguindo, trata-se de Divórcio Consensual ajuizada por Antônio 

Eduardo Correa da Costa e Clarissa Felfili da Cunha, ambos qualificados 

nos autos. Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo consensual, requerendo a decretação do divórcio e, ao final, 

vindicaram a sua homologação, a teor das disposições insertas no artigo 

487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe, 

litteris: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou 

rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado 

na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão 

formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a 

hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 

manifestar-se. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 13340099, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Antônio Eduardo Correa da Costa e Clarissa Felfili 

da Cunha, com a consequente extinção do vínculo conjugal. Em 

decorrência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço 

Notarial e Registral das pessoas naturais, ressaltando a dispensabilidade 

da inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do provimento nº 

43/2012, da CGJ, promovendo-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, 

deverão as partes dividir as despesas das custas judiciais despendidas 

no presente processo, de maneira pro rata. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 03 de julho 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018381-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY MARTINS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 
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decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Dispõe o art. 

334 do CPC, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 

referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

29 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017225-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO DOMINGOS DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Inicialmente, 

defiro os benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. O Código de 

Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Conquanto, 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. Para mais, o E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES 

informando que estão sendo tomadas todas as providências para 

implantação de plataformas de conciliação/mediação, porém, neste 

momento não é possível atender ao disposto no NCPC. Deste modo, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação no presente feito. 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. Cuiabá-MT, 21 de 

junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016958-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRITSCHE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. O Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE é uma entidade federal 

que atende a uma política nacional de educação, provendo recursos, 

executando ações e fiscalizando os recursos remetidos com o finalidade 

de estimular o desenvolvimento da educação nos Estados, Distrito Federal 

e Municípios. Portanto, a ação em que o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação figura como parte a competência é da 

Justiça Federal, em razão do evidente interesse da União. Ante ao 

exposto, declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar os 

referidos auto e, em consequência determino a remessa do presente à 

Justiça Federal desta Comarca. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.". 

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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017303-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA RUZZENE DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAIL DA COSTA (RÉU)

ADEMIR MENDES DA CONCEIÇÃO (RÉU)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017303-74.2018.8.11.0041. AUTOR: FATIMA APARECIDA RUZZENE DA 

SILVA RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, JONAIL DA COSTA, 

ADEMIR MENDES DA CONCEIÇÃO Vistos etc. Considerando a aparente 

incompatibilidade entre os elementos da ação na forma apresentada na 

peça de ingresso, mormente a legitimidade da representante da 

associação indicada no polo ativo, determino que a parte autora seja 

intimada para esclarecer tal aspecto da controvérsia, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018. jorge iafelice dos 

santos JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014319-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT0019125A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Assim, restam-se 

comprovados os requisitos autorizadores para concessão da tutela de 

urgência (art. 300 do CPC), razão pela qual DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA 

a fim de que o demandado suspenda a exigibilidade dos créditos 

tributários oriundos dos TAD’s nº 1132366-7, 1132367-1, 1132367-2, 

1132370-1, 1132370-2, 1132370-4, 1132370-5, 1132401-3, 1132456-0, 

1132456-2, 1132456-6, 1132456-7, 1132456-8, 1132456-9, 1132457-0, 

1132460-8, 1132461-5, 1132461-8 e 1132462-5. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017455-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR CARLINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Dispõe o art. 

334 do CPC, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 
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referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

25 de junho de 2018." 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: 1017829-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - PROCON (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 Araés, 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 foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, defiro parcialmente a liminar pleiteada para o fim de 

suspender a exigibilidade da multa constante do Auto de Infração nº 

AI.2018.09.0005, até ulterior julgamento de mérito deste writ. 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). 

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, 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, 25 de junho de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002816-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERCINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016730-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000620-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ASSIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035145-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA SEBASTIANA DA VEIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: " Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

comprovantes de sua condição financeira noticiada na espécie, sob pena 

de indeferimento da gratuidade da justiça, bem como comprove 

documentalmente a condição embasadora para seu pedido de tramitação 

prioritária. Intime-se. Expeça-se o necessário. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503446-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVY JOSE MARIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida na espécie. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C." 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: 1017566-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOIDES TRINDADE DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

QUEIROZ MOTOS CUIABA LTDA (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000590-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO MARCIO LOUREIRO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para processar e julgar a presente lide em favor 

do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Cancele-se a 

audiência designada, após, remetam-se os autos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886751 Nr: 21089-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIO DA SILVA PAVÃO, BALTAZAR CAMARA DE 

ALMEIDA, EDSON BRAS RODRIGUES, CLARISMUNDO MARTINS, EDSON 

ZANETTI, CLEISON DE OLIVEIRA LIMA, ELSON ÉLLIO VIEIRA, GUILHERME 

RIBEIRO CAMBARÁ, FABIO GONÇALVES FERREIRA, FLITE ROCHA IBANE, 

ELSON SILVA DE OLIVEIRA, GEYDYSON FERNANDES PAEZANO, 

FABRICIO ALBUES MACIEL, FRANCIMAR REGO ALVES, HUDSON JOSÉ 

SOARES DE AMORIM, IRINEU SANTANA BACA, JOELSON MAXIMO 

LACERDA, JOSE ANTONIO DA SILVA, MARCELO ROSA DE MORAES, 

HÉLIO RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436796 Nr: 15009-47.2010.811.0041

 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: JÚLIO MARTINS, AÍDA CRESCENCIA MARTINS PELIÇAS

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

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA DE ANDRADE LOPES - 

OAB:283655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação 

da parte requerente. Que o recurso de apelação da requerida é 

tempestivo, razão pela qual, impulsiono os autos intimando a parte 

requerente para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782763 Nr: 36424-18.2012.811.0041

 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 DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO 

GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Certifico que foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação 

da parte requerente. Que o recurso de apelação da requerida é 

tempestivo, razão pela qual, impulsiono os autos intimando a parte 

requerente para apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873301 Nr: 12055-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ANDRÉ DE QUEIROZ PEREIRA, ATAÍDE 

MARTINS PEREIRA NETO, EDERSON BRANDÃO DUARTE, ADILSON 

PAULO DUARTE DE MELLO, DEYVESON LEONEL MENDES PEREIRA, 

WANDERLEY ALVES DOS SANTOS, ARTHUR CARDOSO DE AMORIM, 

EVERSON BRANDÃO DUARTE, DANIEL ANDRE DE QUEIROZ PEREIRA, 

BENEDITO ARAÚJO MAGALHÃES, MARCIA GONÇALINA DE MORAIS 

ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINAH ELITA DE ARRUDA 

LASMAR WIEDTHEUPER - OAB:14476/O, TAINAH ELITA DE ARRUDA 

LASMAR WIEDTHEUPER - OAB:OAB/MT 14.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873584 Nr: 12277-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO FERNANDES ALVES, JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, 

JOVE MARQUES DA SILVA, JOSÉ MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

LUZIA GUERRA VIEIRA, LUIZ LUNIZETE MARTINS LIMA, LIOLANDO 

FRANCISCO DE SOUZA, LAERTE FRANCISCO XAVIER, MARIA DOS 

SANTOS PINHEIRO, MARIA ANTÔNIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883965 Nr: 19188-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12.223 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO
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 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895292 Nr: 26716-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE SOUZA PINTO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSA MONTEIRO MOTA - 

OAB:16401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928650 Nr: 48564-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA BENEDITA FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205/MT, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029692 Nr: 36665-84.2015.811.0041

 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: ANTONIO REIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Certifico que o recurso de apelação da parte embargante foi apresentada 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte embargada 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892883 Nr: 25144-79.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CARIUSKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TENARESSA A.A. DELLA 

LÍBERA - OAB:7.031

 Certifico que o recurso de apelação da parte embargada foi apresentada 

tempestivamente. Que remeto os autos em carga pessoal para a 

embargante para que, querendo, apresente contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902676 Nr: 31820-43.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR DE CAMPOS PEREIRA, ANA MARIA DA 

CONCEIÇÃO, BENEDITO VIRGINIO DE MAGALHÃES, MARIA DE FÁTIMA 

MATTOS, LEOZINA RODRIGUES SATELES, BENEDITO SERGIO LEQUE 

REINALDO, NICE RAMIRA DE DEUS SIQUEIRA, NILO FERREIRA DA SILVA, 

VALMIR RODRIGUES AMADOR, WALMIR HUGO SOARES, ODENIL 

PEREIRA DE MIRANDA, WALDECK MACIEL JORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte embargada foi apresentada 

tempestivamente. Que remeto os autos em carga pessoal para a 

embargante para que, querendo, apresente contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1313001 Nr: 11628-50.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTODIA ROSA DA SILVA ANTUNES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1058862 Nr: 50422-48.2015.811.0041

 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: BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO, VIVIANE 

PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Vistos etc. Tendo em vista a certidão de 259, intimem-se os impetrantes, 

pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promoverem o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, 

§1º, CPC).
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Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 936028 Nr: 52586-20.2014.811.0041

 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: RAFAELA FREITAS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE, 

INTERCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 Com essas considerações, DEFIRO a denunciação da lide do funcionário 

público Gerônimo Santana de Souza.Proceda-se as alterações 

necessárias a fim de incluir o denunciado no pólo passivo da 

demanda.Após, cite-o, na forma e nos prazos previstos no art. 131, do 

CPC.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de junho 

de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1031853 Nr: 37662-67.2015.811.0041

 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: CASSIO CHRISTIAN SANTOS, LUIZ GUSTAVO 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1031853 – Mandado de segurança

 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, 29 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 380632 Nr: 16827-68.2009.811.0041

 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: HELIO PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA (AMBITO MUNICIPAL CUIABÁ), GESTOR DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAUDE - ESTADO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5638/MT, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PAULO ARAUJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 Autos n.º 380632 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intimem-se, as Fazendas Pública Estadual e Municipal, na pessoa de 

seus representantes judiciais, por carga, remessa ou meio eletrônico, 

para, querendo, no prazo, de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a presente execução, nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1071739 Nr: 56185-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILENE FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1071739 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 842144 Nr: 46271-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMEA REGINA DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 842144 – Cumprimento de sentença

Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o petitório de fl. 26 e cálculos que o acompanham.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 829318 Nr: 35134-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI DO NASCIMENTO DIAS DORST

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 829318 – 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.
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Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 844787 Nr: 48584-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL PEDRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 844787 – Execução

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o petitório de fls. 30/32.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 785182 Nr: 39025-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRELLI PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, ENIO JOSE DE MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie.Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da 

Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 29 de 

junho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 393139 Nr: 28825-33.2009.811.0041

 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: ARYELLE VICTOR SCHIMOLLER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA C. 

CAVALCANTI - PROC DO ESTADO - OAB:

 Autos n.º 393139 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

manifestar-se sobre o pedido de bloqueio online formulado pela parte 

autora.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 825693 Nr: 31670-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO GUIMARÃES REZENDE

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

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

OAB:12.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC DO ESTADO

 Certifico que, em cumprimento ao Provimento 11/2017, o setor de cálculos 

do DAP-TJ atualizou o crédito do exequente, conforme fl. 69.

Ocorre que o valor final resultou em R$ 34.750,19, quantia esta que 

excede o teto das obrigações de pequeno valor.

Assim, intimo o exequente para, no prazo de 05 dias, informar se o 

pagamento será feito no valor integral, por meio de ofício requisitório, ou 

com renúncia do valor excedente, via Requisição de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1020122 Nr: 31992-48.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA AMALIA ALVES - 

OAB:OAB/ MT 9534, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 INTIMAÇÃO do Requerido para se manifestar sobre a impugnação de 

assistência judiciaria no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009623-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR RANIERI MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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: 1006671-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIELSON DA CRUZ (AUTOR)

CLEONEY ANTONIO DE AMORIM (AUTOR)

JOAO PAULO DE MELLO NASCIMENTO (AUTOR)

TIAGO MATEUS DE SOUZA (AUTOR)

CLAUDEMIR ALVES DA SILVA (AUTOR)

VANESSA ROSA PEREIRA SOUZA (AUTOR)

LEONARDO DE ARRUDA VELOSO (AUTOR)

EDERSON FLAVIO WITTES (AUTOR)

JOSE CARLOS ASSIS DOS SANTOS (AUTOR)

EDMILSON SANTANA DE SOUZA NASCIMENTO (AUTOR)

RAFAEL SANCHES PAZIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006742-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE MARTINS MEGA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 1012724-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1004268-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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, a seguir, 

transcrita:Isto posto, compulsando os autos, verifico que, de fato, a 

decisão incorreu em erro material, uma vez que indicou crédito de 

processo administrativo alheio ao processo, quando do seu dispositivo. 

Desta forma, pela fundamentação supra, ACOLHO os embargos 

declaratórios oferecidos, para suprimir o nome “NAI n. 

141396001100044200911” e fazer constar em seu lugar os créditos 

tributários objetos do “Processo Administrativo n. 541039/76/68/2013”, no 

dispositivo da decisão Id. 11933865. No mais, a decisão permanece como 

lançada. Intimem-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: 1012636-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE CRISTIANE ROSSETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ MIRANDA PEDRO (IMPETRADO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (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:Assim, com base nas considerações acima expostas, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA a uma das Varas Cíveis desta Comarca para a análise 

e julgamento da presente ação. Remetam-se os autos, com urgência. Na 

hipótese de discordância com o presente declínio de competência, que 

suscite conflito negativo de competência. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002438-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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:Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875840 Nr: 13986-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE MORAES MIRANDA, CARLOS LUIZ 

PEDRO CORREA SANTANA, CELIA APARECIDA FELIX, CLELIA CECILIA 

BREVE, CLEUTON ROBERTO SILVA MORBECK JUNIOR, CECILIO JORGE 

DE SENA, DANIEL ALVES PEREIRA JÚNIOR, JOILSON GOMES DE SOUZA, 

JÂNIO MAMORÉ FERREIRA, JOSÉ DO BONFIM PEREIRA DE SOUSA, 

IDIONINO BRUSTOLIM JUNIOR, EDNA PROFETA DA FONSECA PAIVA, 

JUVERCINO PEREIRA ROSA, LUIZ CARLOS FELIX VIANA, NILO SILVA 

PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859557 Nr: 1386-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR JESUS PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943019 Nr: 56337-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969861 Nr: 9275-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS NOLASCO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014

 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, §4°do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798122 Nr: 4510-96.2013.811.0041

 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: ANTONIO MÁRCIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/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.: 867343 Nr: 7446-60.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEIR DIAS PEREIRA, KKP, ELISABETH KOHLHASE 

PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA ROSA SUCH - 

OAB:14670/MT, MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - OAB:12579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-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.: 920302 Nr: 43597-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA SEIXAS, AMARILZA RODRIGUES DA 

COSTA, JUVENAL VITAL DA ROCHA, JOILCE MARINHO PEREIRA, 

CRISTIANE LIMA DA CUNHA, JOSIAS DE ARRUDA COIMBRA, LUZINETE DE 

OLIVEIRA TEIXEIRA, LUCILENE DA SILVA RAMOS, LINDSAY WINDSOR 

RODRIGUES FERREIRA, LURDES PINHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/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.: 1132170 Nr: 23949-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DOS SANTOS CORONEL

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

DO ESTADO DE MATO GROSSO JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 

6.487

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864411 Nr: 5159-27.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ALVES DO CARMO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9.225/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte embargante foi apresentada 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte embargada 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1313003 Nr: 11629-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA APARECIDA LIVERO SAMPAIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 36017 Nr: 11214-82.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erival de Araújo, MARIA LUIZA VIDAL DA FONSECA 

CASTRO REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 
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OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o retorno do Magistrado Titular da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública em 02/07/2018, devolvo o presente feito sem o devido 

impulso processual.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 339035 Nr: 9563-34.2008.811.0041

 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: PAULO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLÁDIA CARVALHO DE 

MARACABA CALHEIROS DE LIMA - OAB:Proc. Federal

 Vistos, etc.

Considerando o retorno do Magistrado Titular da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública em 02/07/2018, devolvo o presente feito sem o devido 

impulso processual.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 372249 Nr: 8958-54.2009.811.0041

 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: ADELINO BARROS DA SILVA, ANDERSON AKERLEY 

DA SILVA, BENEDITO MATOS, ARIDES DIAS DA SILVA, ALUÍZIO DA CRUZ 

OLIVEIRA, ANTONIO DE CARVALHO, EDIMIR DE OLIVEIRA, EDMIR 

RODRIGUES DE CAMPOS, CÂNDIDO BARBOSA ALVARENGA, BENEDITO 

AUGUSTO NUNES DA SILVA FREITAS, CARLOS AURÉLIO ALVES 

CORRÊA, EDMILSON PEDRO DE MORAES AMORIM, CELSO 

ALBUQUERQUE SILVA, CELSO LUÍS MALHEIROS, JULÍCIO VICENTE DA 

COSTA, EDSMARIS PIERRI MENDES PEDROSO, EDSON JOSE DE SOUZA, 

JAGUARIBE APARICIDO RONDON, GILSIMAR JEFERSON DE ALMEIDA, 

GLEISON DA SILVA GOMES, LUCIANA RODRIGUES SANTANA DE 

OLIVEIRA, MÁRCIO WAGNER CAVALCANTI, ELAERTE DE DEUS CAMPOS, 

LENIZ DA GRAÇA OLIVEIRA MOLKENTHIN, MARLENE SILVA CAMPOS, 

LEOPOLDINO PEREIRA QUEIROZ, MAURICÉIA CONCEIÇÃO MENDES 

MEIRA, ESPEDITO CAVALCANTE PINTO, JOÃO ELIEZIO DE ARAÚJO, 

KELLY FRANCISCO DE BARROS, SONIA ARLETE PADILHA DE OLIVEIRA, 

NILSON MANOEL TAQUES VITAL, SILVESTRE PINHEIRO DA CRUZ, 

OZANA ERCY RODRIGUES, WALNER TADEU CARVALHO OLIVEIRA, 

NEREU VALTER TEIXEIRA MAGALHÃES, RICARDO DE ARRUDA MORAES

 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: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT, 

PATRICIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o retorno do Magistrado Titular da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública em 02/07/2018, devolvo o presente feito sem o devido 

impulso processual.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 450128 Nr: 22842-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO DE JESUS BERTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA 

- OAB:14563/MT, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Vistos, etc.

Considerando o retorno do Magistrado Titular da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública em 02/07/2018, devolvo o presente feito sem o devido 

impulso processual.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832973 Nr: 38494-71.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIS ISAQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.693-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o retorno do Magistrado Titular da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública em 02/07/2018, devolvo o presente feito sem o devido 

impulso processual.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 839851 Nr: 44305-12.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENEU THEISEN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAPELEIRO 

PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o retorno do Magistrado Titular da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública em 02/07/2018, devolvo o presente feito sem o devido 

impulso processual.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 873066 Nr: 11865-26.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU RODRIGUES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:4536/MT

 Vistos, etc.

Considerando o retorno do Magistrado Titular da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública em 02/07/2018, devolvo o presente feito sem o devido 

impulso processual.

Intime-se.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 787584 Nr: 41488-09.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS BARBOZA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818

 Certifico que o recurso de apelação da parte embargante foi apresentada 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte embargada 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018880-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOBEMA TRANSPORTADORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES (IMPETRADO)

 

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: De todo o exposto, DEFIRO A LIMINAR 

pretendida pelo impetrante para DETERMINAR à autoridade coatora a 

imediata liberação das mercadorias e do caminhão apreendidos por meio 

TAD n. 1135649-5. Expeça-se mandado para cumprimento por oficial de 

justiça plantonista. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da 

Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, 

da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004408-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL DE FRANCA BATISTA OAB - MT22534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Ademais, alguns documentos juntados com a exordial estão ilegíveis. 

Dessa forma, oportunizo, também no prazo de 15 (quinze) dias, nova 

juntada de forma legível, a fim de que não reste prejudicada a análise do 

direito do Impetrante. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

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

JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003169-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DONEGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

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: Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar 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). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016425-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARE CRISTINA MARTINS (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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: 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 ao ID 3014955. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 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: 1001900-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA HERCULANO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante de todo o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a Requerente em 
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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 ao ID 4701698. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 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: 1014001-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES ARAUJO DA CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edvaldo Ângelo da Mata OAB - MT0010014S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

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: Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim 

de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento do veículo 

descrito na inicial, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 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). Expeça-se o necessário, 

devendo ser cumprido por Oficial Plantonista. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013997-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SCAPINI PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SUS (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. A petição trazida não atende ao comando firmado no despacho 

anterior. Portanto, intime-se novamente a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial adequando o polo passivo da demanda, 

bem como corrigindo, se assim entender, o valor da causa. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018282-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRSON PADILHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico que não foram juntados aos autos os comprovantes 

de recolhimento das custas do processo. Diante disso, o autor deverá 

fazê-lo no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018882-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANA VIANA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Em análise detida dos autos percebo que a impetrante pretende 

a concessão de segurança para licenciamento de veículo de sua 

propriedade perante o DETRAN/MT. Porém, a mesma juntou à fl. 13 o 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do automóvel 

descrito na inicial, para o exercício de 2018, dando a entender que já 

conseguiu perante o Impetrado o que requer nesta ação. Ademais, a 

autora não fez pedido liminar, nem tampouco juntou aos autos extrato das 

multas no DETRAN e comprovante do endereço cadastrado junto ao órgão 

estadual de trânsito, a fim de demonstrar a ausência de notificação. Dessa 

forma, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, e para evitar maiores 

transtornos à parte, faculto a Impetrante emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para esclarecer os fatos, fazer constar seu pedido liminar e 

promover a juntada aos autos dos documentos relacionados nos 

parágrafos supra. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

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

JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005321-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO PEREIRA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Instituto de Assistência à saúde dos Servidores (RÉU)

Outros Interessados:

ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER 

LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da decisão proferida nos 

autos, a seguir transcrita: "ISTO POSTO, e à vista da fundamentação 

acima, DETERMINO que se proceda ao bloqueio, via BACENJUD, do valor 

de R$ 103.139,59 (cento e três mil cento e trinta e nove reais e cinquenta 

e nove centavos) das contas do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SÁUDE 

DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MATO GROSSO 

SAÚDE, a ser utilizado para custear as despesas com fornecimento de 

tratamento quimioterápico, decorrido do descumprimento da determinação 

exarada na antecipação de tutela deferida. 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 médico consistente em sessão de quimioterapia agendada para 

os dias 04, 05 e 06 de julho; 18, 19 e 20 de julho; 01, 02 e 03 de agosto; 

15, 16 e 17 de agosto e 29, 30 e 31 de agosto, bem como a consulta do 

mês de julho de 2018, apresentando a correspondente nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços, demonstrando de forma analítica o 

valor, o tratamento e medicamentos fornecido, informando-a, na 

oportunidade, da existência do referido bloqueio. O alvará deverá ser 

expedido após a devida comprovação da realização do 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 decisão, intimem-se as partes. Intime-se. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 311 de 638



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: 1019158-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO SOARES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos. O Impetrante indicou como autoridade coatora o DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. De acordo 

com o art. 1º da Lei n. 12.016/09, o mandado de segurança é destinado a 

proteger direito líquido e certo, em caso de violação ou justo receio de que 

esta aconteça, por parte de autoridade. Considerando que autoridade é a 

pessoa física vinculada ao ente estatal por nomeação e posse de cargo 

público, é evidente que a pessoa jurídica indicada pelo impetrante não 

pode ocupar o lugar da autoridade coatora, fato que impõe a emenda à 

petição inicial para correção do vício apontado. Dessa forma, nos termos 

dos artigos 320 e 321 do CPC, e para evitar maiores transtornos à parte, 

faculto a Impetrante emendar para indicar autoridade coatora competente 

para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual, indicando o 

cargo ocupado pela mesma, no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, 

verifico que o impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, também no prazo 

de 15 (quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008677-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Município de Cuiabá (REQUERIDO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024283-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos Nº 1024283-71.2017.811.0041 Vistos, etc. Compulsando os autos, 

e em consonância ao parecer ministerial, verifico que a requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo para impugnação à contestação, conforme 

consta em Id. 11873248. Isto posto, intime-se, pessoalmente, a requerente 

para que, manifeste interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008439-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038767-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GONCALVES DUARTE (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, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024203-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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, 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009022-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO GARCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035655-17.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002920-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE OLIVEIRA OAB - SP383576 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN/MT (RÉU)

LUIS ANDRE LEMES (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: 1035643-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA SANTANA DA SILVA (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, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035671-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ROSALIA DE PAULA (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, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035697-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA RODRIGUES LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1035697-66.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 57.000,00; Requerente: 

AUTOR: TALITA RODRIGUES LEITE Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria 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. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 3 de julho de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 3ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035642-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CESARIO DOS SANTOS DE REZENDE (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, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013722-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY MACHADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES OAB - MT0014115A-O 

(ADVOGADO)

ADEMAR NOGUEIRA DE SOUZA OAB - 654.792.971-04 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da decisão proferida nos 

autos, cuja parte segue transcrita: Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Deixo de designar a realização de audiência de 

conciliação, tendo em vista as especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016 e da manifestação 

negativa da parte autora na inicial. Citem-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestarem os presentes autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. 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.: 352579 Nr: 22907-82.2008.811.0041

 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: SILVANA REGINA RONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUISON BARROS MALHEIROS 

- OAB:MT 5.016

 Certifico que foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação 

da parte requerente. Que o recurso de apelação da requerida é 

tempestivo, razão pela qual, impulsiono os autos intimando a parte 

requerente para apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396715 Nr: 31607-13.2009.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VIVALDO LOPES NETO, AURELIO BENEDITO 

SANTANA, JOÃO BATISTA DE FREITAS, ARIEL ALMEIDA LARA, EDGARD 

GRACIANO MARQUES, JORDÃO CARMO OLIVEIRA CABANA, PEDRO 

CORREA NEGRÃO NETO, MOACIR GARCÊS, VALDENOURA ALMEIDA DE 

CARVALHO, NATANIEL DE OLIVEIRA, SANDRO JOSÉ DA SILVA 

MODESTO, VALDEVINO DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI - OAB:10062

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4°do CPC, impulsiono estes autos para requererem o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934127 Nr: 51485-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEA SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4°do CPC, impulsiono estes autos para requererem o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 445576 Nr: 20160-91.2010.811.0041

 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: ROMULO BENVENUTI SCHIFER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMIRÃO S. ESPANGA - 

OAB:10085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração oferecidos em face da sentença de 

fls. 84/91, interpostos no prazo e na forma legal, de modo que podem ser 

conhecidos.

Alega o embargante que há contradição na sentença atacada, no tocante 

ao trecho em que afirma que o requerente não teria trazido aos autos 

documentos que comprovassem a pontuação tida como nota de corte, não 

sendo possível visualizar a sua classificação para garantir a correção da 

prova dissertativa.

O embargado ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração às fls. 

132/134, posto que os embargos foram interpostos com caráter 

infringente.

DECIDO.

Os presentes Embargos de Declaração não merecem guarida, pois não há 

omissão ou contradição a ser sanada, pelas razões que passo a expor.

Alega o embargante que houve contradição quanto à afirmativa de que 

não teria trazido documentos que comprovassem a nota de corte, sendo 

que sua pontuação inicial sem a anulação das questões era 79 (setenta e 

nove) pontos e com as anulações concedidas em sentença, sua nota 

subiu para 85 (oitenta e cinco), e que uma consulta ao sítio eletrônico 

referente ao edital do certame, seria possível verificar as informações.

Argumenta que “conforme destacado na inicial e petição de fls. 72-74, o 

autor entendeu que seria afrontoso à economia processual trazer aos 

autos uma lista com notas de diversos candidatos para uma análise detida, 

uma a uma, para a busca da nota mais baixa dentre aqueles que tiveram a 

prova dissertativa corrigida.”

Pondera que o processo seletivo ainda está em andamento, sendo que 

houve diversas atualizações das listas de classificação, e que traz neste 

momento, cópia do primeiro edital (Edital Complementar nº 31 ao edital nº 

02/2009) que informou a lista dos candidatos que tiveram ou não suas 

provas dissertativas corrigidas e as respectivas notas, onde é possível 

verificar que a nota de corte foi 84 (oitenta e quatro), e que os candidatos 

que obtiveram essa nota tiveram suas provas dissertativas corrigidas.

Verifico que não há qualquer contradição a ser sanada, uma vez que a 

sentença atacada foi clara em dispor: “Apesar das anulações das 

questões de n.º 42, 51 e 63, o candidato não trouxe aos autos 

documentos que comprovem a pontuação tida como nota de corte, não 

sendo possível visualizar a classificação do autor para garantir a 

correção da prova dissertativa, razão pela qual deixo de acolher o pleito 

nesse ponto.”

Saliento que a antecipação de tutela pretendida foi indeferida justamente 

porque não havia documento que revelasse a pontuação tida como nota 

de corte (fls. 70/71), e que em pedido de reconsideração (fls. 72/74), o 

requerente se ateve em informar que não fora publicada uma relação 

específica da nota de corte, mas somente um edital com a pontuação dos 

candidatos na prova objetiva, e que a visualização da nota de corte 84 

(oitenta e quatro) deu-se pela análise uma a uma, das notas dos 

candidatos que tiveram suas provas dissertativas corrigidas, sem, 

contudo juntar qualquer documento nesse sentido, e por esta razão a 

decisão foi mantida (fls. 76/77).

Intimado a especificar provas, e de conhecimento da decisão acima citada, 

o requerente deixou transcorrer o prazo sem manifestação, como se 

verifica da certidão de fl. 85.

Nota-se que, como informado pelo próprio embargante, não foi juntada a 

tal lista de notas em que se pudesse constatar que a nota de corte foi 84 

(oitenta e quatro) como alegado, e que a juntada de documento apenas 

neste momento, não supre a omissão inicial, uma vez que quando da 

prolação da sentença só havia a informação de que a nota de corte seria 

84 (oitenta e quatro), porém sem comprovação documental.

O nosso E. TJMT manifesta entendimento de que não havendo omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material, os embargos devem ser 

desprovidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no 

julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do 

NCPC).

 Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de 

maneira que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em 

hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência dos 

mencionados vícios no julgado, que não se encontram presentes na 

hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar as 

razões quanto à manutenção da sentença. (ED 70569/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, diante da ausência de contradição a ser sanada.

No mais, a sentença persiste tal como está lançada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 841681 Nr: 45888-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GARCIA MACIEL, ANA MARIA RIBEIRO, 

GEORGINA MENDES ARRUDA, ELZA CAETANO COSTA, FRANCISCA 

GOMES DE ARRUDA, ELIZIO DA SILVA FREIRE, MARIA DEYSE ALVES 

LEITE, MARIA HELENA DA SILVA, NADIR MARIA DO COUTO GAMA, 

SUELY GATTASS PACHE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Conforme despacho de fl.271, impulsiono os autos intimando a parte 
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Autora para se manifestar acerca da petição de fls.272/331.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1031643 Nr: 37604-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID AGRIPINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:OAB/MS 9.979, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES 

- OAB:

 Encaminho os autos com VISTA ao REQUERENTE, para apresentar as 

CONTRARRAZÕES, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 778831 Nr: 32255-85.2012.811.0041

 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: MARIA NOEME DA COSTA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:17857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que tendo em vista a juntada do Laudo Pericial de fls.102/108, 

remeto os autos intimando a parte autora para se manifestar acerca do 

Laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 349592 Nr: 19974-39.2008.811.0041

 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: J. S. T. S. N., JAMES PEDROSO SALOMÃO, KERLLY 

SUZAN DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Certifico que não houve intimação das partes, até o presente, para 

especificação de provas. Por este motivo, impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, para que especifique as provas que pretende produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1099419 Nr: 10372-43.2016.811.0041

 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: CARLOS RENE DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CONCEIÇÃO DE BARROS, QUALITY 

FROTAS, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEÇELE MEDEIROS MACHADO 

DE OLIVEIRA - OAB:18315/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:

 Vistos em correição.

Defiro ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita.

Nos termos do art. 139, VI e enunciado nº 35 do ENFAM, deixo de 

designar a audiência de conciliação.

Citem-se e intimem-se os Requeridos para, no prazo legal, contestarem os 

presentes autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018532-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULITEC CONSTRUCOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS OAB - SP399830 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que 

preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017603-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIRES APARECIDA DA COSTA MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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: 

1017603-36.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: DAMIRES APARECIDA DA 

COSTA MOREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Verifico dos autos que a presente 

ação foi distribuída equivocadamente para este Juízo, inclusive, a peça 

inicial do cumprimento de sentença se refere ao Juízo 3ª Vara da Fazenda 

Pública aos autos em tramitação nº 399119. Sendo assim, remeta-se o 

feito ao Juízo competente para apreciar e julgar a presente demanda. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018665-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELZA ROSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (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: 

1018665-14.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JOELZA ROSA IMPETRADO: 

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com 

pedido de liminar impetrado por Joelza Rosa em face de ato ilegal 

supostamente praticado pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Estado de 

Mato Grosso. De acordo com a disposição contida no artigo 96, I, "g", da 
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Constituição Estadual, compete privativamente ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso processar e julgar os mandados de segurança 

impetrados contra atos da referida autoridade coatora. Isto posto, faculto 

à parte impetrante a emenda da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias 

para, querendo, substituir a autoridade indicada como coatora, sujeito ao 

declínio de competência em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos para novas deliberações. Intime-se. Cuiabá, 29 de junho de 

2018. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785684 Nr: 39553-31.2012.811.0041

 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: PAULO ELOY SEMPRE BOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, LACIC LABORATÓRIO DE 

HEMODINÂMICA, CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT, EDUARDO BERGAMO - OAB:10.497-A/MT, REGINA 

MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Certifico que foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação 

da parte requerente. Que o recurso de apelação da requerida é 

tempestivo, razão pela qual, impulsiono os autos intimando a parte 

requerente para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965731 Nr: 7282-61.2015.811.0041

 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: FRANCISCO CHRISTIAN DE CAMPOS GALVAO, VIDAL 

CONSTANTINO DA SILVA, JOCELY TADEU MESSIAS, EMANUEL JESUS 

DAUBIAN COSTA, JOAQUIM CANDIDO DA PAIXAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Certifico que foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação 

da parte requerente. Que o recurso de apelação da requerida é 

tempestivo, razão pela qual, impulsiono os autos intimando a parte 

requerente para apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722093 Nr: 17619-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO GUIMARÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SELF DE PSICOLOGIA SC LTDA, 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS LOPES - OAB:6622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4°do CPC, impulsiono estes autos para requererem o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788523 Nr: 42500-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMM LOPES & FILHOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SUPERINT. DE ANÁLISE RECEITA PUBL. SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4°do CPC, impulsiono estes autos para requererem o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840220 Nr: 44637-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCENITA MARIA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4°do CPC, impulsiono estes autos para requererem o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726954 Nr: 22793-41.2011.811.0041

 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: SEBASTIÃO FERREIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC 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):

 Cod. Proc.: 867623 Nr: 7658-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMX ARMAZENS GERAIS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - 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.: 1024281 Nr: 33979-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVIA FERREIRA GUATURA AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 
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para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031003 Nr: 37264-23.2015.811.0041

 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: SHEILA BUSSOLIN VITOR

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

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

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 774020 Nr: 27203-11.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOROTEIA SILVA DE SOUZA, FATIMA LEILA DE 

SOUZA, ROZENIL EVANGELISTA DE SOUZA, JOANIL GALDINO DA 

SILVA, JOZENICE APARECIDA SANTIAGO DA SILVA, MARGARIDA 

CARMEN DE SOUZA, LUZIA FERREIRA RIBEIRO, GISLAINE DOS SANTOS 

OLIVEIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA, JOÃO DE JESUS PORTELA 

ARAÚJO, LUCIMARA SANTOS DE OLIVEIRA, JOILSON DE JESUS 

FERREIRA DE SOUZA, JULIETA DE CAMPOS CURADO, LUZINEI DOS 

SANTOS SOUZA, RONALDO DA SILVA MARIANO, CARMEM LUCIA ROSA 

DE ALMEIDA, ELESANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA, ELPÍDIO SANTANA DE 

SOUZA, CATARINA GONÇALINA GOMERCINDOS DE SOUZA, CIDELE 

CRISTINA CONCEIÇÃO PENHA, FRENANDO MENDES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT, 

CONSTANÇA FIGUEIREDO GRANJA, MANOEL DA COSTA GRANJA FILHO, 

NEIVA FIGUEIREDO NUNES DA CUNHA, ALVARO MAURICIO NUNES DA 

CUNHA, NILZA MARIA FIGUEIREDO BICUDO, WILTON DA SILVA NUNES, 

JUSSARA LUZIA DE FIGUEIREDO NUNES, JERÔNIMO JOSÉ TEIXEIRA 

NETO, ANTENOR LUCINDO BIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARIADE MORAES - 

OAB:3255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AURELIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700, PATRICIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - OAB:

 Isto posto, ante a perda superveniente do interesse processual, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Condeno os Requerentes ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa, a ser suportado pelos vencidos em igual 

proporção. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 

98, § 3º, do diploma processual.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e providências de 

estilo.P.R.I.Cuiabá, 03 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 803177 Nr: 9630-23.2013.811.0041

 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: LUCAS ARRAIS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:13940-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos, etc. (...) Como é cediço, os Embargos de Declaração tem por 

escopo sanar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material contido na decisão judicial, admitindo-se, em caráter excepcional, 

a alteração do julgado, caso configurado erro de julgamento decorrente de 

um dos vícios citados. Apesar das razões postas pelo Embargante, 

entendo como não evidenciada a existência de qualquer dos vícios 

supracitados, o que revela o seu nítido propósito de rediscutir os termos 

da sentença que lhe foi desfavorável, pretensão que extrapola o âmbito 

de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser dirimida na 

seara recursal adequada, qual seja, o Recurso de Apelação. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS 

PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. 

OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura 

existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada 

no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017) 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, 3 de julho 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

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA 

APARECIDA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de 

Analista do Meio Ambiente – Perfil Economista – Polo Cuiabá, bem como o 

pagamento de eventuais parcelas remuneratórias e demais direitos não 

adimplidos entre a data da citação e da efetiva posse. Relata a Requerente 

que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – 

SAD, para o cargo de Analista do Meio Ambiente – Perfil Economista – Polo 

Cuiabá, que previa 02 (duas) vagas de ampla concorrência para 

provimento imediato, ficando classificada na 8ª posição. Conta que o 

referido certame teve validade até 30/06/2014 após prorrogação, e que 

foram chamados 04 (quatro) candidatos para tomar posse. Ressalta que 

dos 04 (quatro) candidatos classificados nomeados, 01 (um) não tomou 

posse, além da existência de 54 (cinquenta e quatro) cargos vagos 

quando da vigência do certame, conforme consulta ao lotacionograma da 

SEMA. Requer sua imediata nomeação e posse para o cargo em que foi 

classificada, uma vez que restou comprovada a necessidade de mão de 

obra, e da omissão da Administração em nomear o próximo candidato em 

razão do quarto candidato não ter tomado posse. Com a inicial vieram 

documentos. A antecipação de tutela pretendida foi deferida às fls. 

149/154. Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 

159/163. Informação de descumprimento liminar às fls. 164/165. Contra a 

decisão que deferiu a antecipação de tutela, o Requerido interpôs o 

Agravo de Instrumento n° 1002918-21.2016.8.11.0000 que deferiu o efeito 

suspensivo almejado (fls. 169/174). Resposta à contestação às fls. 

175/184. Informação de cumprimento liminar com a juntada de documentos 

(fls. 186/191). Intimados a especificar provas, as partes nada postularam. 

Parecer do Ministério Público Estadual manifestando pelo prosseguimento 

do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse 

público (fls. 214/215). Contra a decisão do Agravo de Instrumento n° 

1002918-21.2016.8.11.0000, a Requerente interpôs o recurso de Agravo 

Interno que restou provido, revogando a decisão que concedeu efeito 

suspensivo ao Agravo de Instrumento (fls. 219/223). A Requerente juntou 

documentos a fim de comprovar a necessidade de serviço (fls. 224/226), 

tendo sido determinada a intimação do Requerido para manifestação (fl. 

227), com resposta às fls. 228/229. Declaração de suspeição do 

magistrado titular da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública por motivo 

de foro íntimo (fl. 230), com a remessa dos autos à 3ª Vara da Fazenda 
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Pública para prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Antes de 

adentrar ao mérito, passo a analisar a preliminar levantada pelo Requerido 

em sede de contestação. Alega o Requerido a ausência de citação dos 

litisconsortes passivos necessários, tendo em vista que os candidatos 

que participaram do certame e que estão mais bem classificados que a 

Requerente, seriam prejudicados caso a decisão a favorecesse. A 

formação do litisconsorte passivo necessário em casos de concurso 

público, em nada contribui a título de informação para o deslinde da 

questão, isso porque a demora na citação de todos os participantes 

melhor classificados no certame prejudicaria a Requerente, sendo, 

portanto dispensável, ancorado ao princípio da celeridade e eficiência, 

razão pela qual rejeito a preliminar. Passo a análise do mérito. Conforme 

mencionado no relatório, pretende a Requerente sua imediata nomeação e 

posse no cargo de Analista do Meio Ambiente – Perfil Economista – Polo 

Cuiabá. Analisando os documentos acostados, verifico que a Requerente 

foi classificada na 8ª colocação e que o Edital previa 02 (duas) vagas 

para o cargo almejado. Apesar de fazer previsão de 02 (duas) vagas, o 

Requerido convocou a tomar posse 04 (quatro) candidatos, dos quais 01 

(um) não tomou posse. A Requerente relata a existência de 54 (cinquenta 

e quatro) vagas durante a vigência do certame, conforme consulta ao 

lotacionograma da SEMA. Em que pese supostamente existirem vagas em 

aberto, a Administração tem o poder discricionário em convocar os 

classificados, observando as regras orçamentárias vigentes para cada 

período. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de 

vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação. A matéria já está 

consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de 

repercussão geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação 

dos aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 

– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do 

edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância 

da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for 

aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "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. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 
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dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Ressalte-se que, mesmo se 

considerássemos a vaga em aberto do candidato que não tomou posse, 

ainda assim não alcançaria a posição da Requerente, uma vez que foram 

convocados os candidatos até a 4ª colocação e a Requerente se 

classificou em 8ª, restando ainda 3 (três) candidatos melhor classificados 

a serem chamados. Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos, e por consequência, revogo a antecipação de tutela deferida às 

fls. 149/154. Verifico que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi 

analisado nestes autos, razão pela qual defiro a gratuidade pretendida 

com fulcro no art. 98 do CPC. Condeno a Requerente em custas 

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

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida nesta sentença. Transitada esta em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho 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

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N. 1010284-17.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação movida por NELI 

MAZUI REVERDITO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando seja 

concedida a liminar inaudita altera pars determinando ao requerido que 

forneça à autora os medicamentos necessários para o seu tratamento, 

conforme Laudo/Atestado juntados e receitas médicas. Deu à causa, 

inicialmente, o valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). Diante 

do valor da causa, foi declinada a competência para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Em reconsideração, a autora emendou a inicial dando à 

causa o valor de R$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais), 

referente a 12 (doze) meses de uso do medicamento, o que foi acolhido. 

Após o processo seguir seu trâmite natural, estando na fase de bloqueio 

pelo Bacen JUD, sobreveio nova decisão declinando da competência, vez 

que o valor a ser bloqueado para três meses não ultrapassa o teto do 

JEFP. Com isso, aportou aos autos um novo pedido de reconsideração. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Analisando detidamente a questão, entendo 

que o pedido de reconsideração retro formulado merece ser INDEFERIDO. 

Isso porque, embora o §2º da Lei n. 12.153/2009 disponha que “Quando a 

pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência 

do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de 

eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no 

caput deste artigo” (sessenta salários mínimos), o fato é que no caso em 

tela não estamos falando de parcelas vencidas e nem vincendas, mas sim 

de BLOQUEIO DE VALORES EVENTUAIS, o que não pode ser considerado 

sinônimo. Ora, quando se trata de bloqueio de verbas públicas para suprir 

a falta de cumprimento de uma obrigação de fazer relacionada à SAÚDE, 

não se pode dizer que a prestação será fixa e muito menos que se dará 

por doze meses, porque várias situações podem ocorrer, tais como: 

cumprimento espontâneo da obrigação pelo ente público, mudança de 

medicamento/tratamento, cura, óbito, etc. Tenho adotado nesta Vara o 

posicionamento de bloquear valores suficientes para apenas 03 meses de 

tratamento, pelas razões acima expostas, pois já houve casos de deferir 

bloqueio para 12 meses e a parte, assistida pela Defensoria Pública, vir a 

óbito, e não ocorrer a devida prestação de contas bem como a devolução 

dos valores, visto que seus familiares não foram encontrados, apesar de 

diversas tentativas. Diante disso, para resguardar o Erário Público, temos 

bloqueado montante suficiente para apenas 03 meses de tratamento, 

renovando eventualmente a constrição, caso seja necessário. Portanto, 

nada impede que essa causa seja analisada e julgada pelo Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009 e da 

Resolução n. 04/2014/TP/TJMT. Assim sendo, cumpra-se a decisão retro, 

com urgência. Intime-se. Após, dê-se as devidas baixas em relação a esta 

Vara. Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho 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 N. 1010923-35.2018.8.11.0041 (PJE 1) Vistos, 

etc. O autor requereu, por meio da petição ID. n. 13274529, a intimação do 

Sr. Secretário de Estado de Gestão, SEGES-MT, responsável pela inclusão 

do nome do autor na folha de pagamento. Uma vez que a decisão retro 

deferiu a liminar para determinar o restabelecimento do pagamento dos 

subsídios da reserva remunerada, até decisão de mérito, entendo cabível 

o pedido supramencionado. Assim, oficie-se o Sr. Secretário de Estado de 

Gestão, SEGES-MT sobre o teor da decisão ID. n. 13064825. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 03 de julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459173 Nr: 28878-77.2010.811.0041

 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: FLÁVIA SIQUEIRA DE ANDRADE ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:7.940/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 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.: 962841 Nr: 6035-45.2015.811.0041

 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: SIGUARDO WUTZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE LICENCIAMENTO DE 

PROPRIEDADES RURAIS, SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO 

AMBIENTAL DA SEMA/MT, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - 

SEMA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAUJO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:, 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.: 1032738 Nr: 37951-97.2015.811.0041

 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: LUZINDAURA TEIXEIRA FERNANDES

 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: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061517 Nr: 51647-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSENI NOLETO MEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1082309 Nr: 2652-25.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL- INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZERINA PEREIRA ALVES, AURILENE 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LAVOISIER BARROS 

NASCIMENTO - OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCILENY SIQUEIRA 

CAMPOS FERLETE - OAB:6404/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte embargante foi apresentada 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte embargada 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841389 Nr: 45648-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANACKSON REINALDO PINHEIRO RODRIGUES, 

ANTONIO JOSÉ RAMOS, CLAUDEMIR SILVA, CLEITON DE MOURA VIANA, 

DEJAIR SALES GONÇALVES, EBSON BENEDITO BERNARDINO DA CRUZ, 

IZAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA, ENILSON ADELINO DANTAS, MARCELO 

BALDIN, EDDIE METELLO DE SIQUEIRA, HUMBERTO BERALDO 

RODRIGUES, JAILSON OLIMPO DE SOUZA, JOÃO BATISTA FARIAS 

JUNIOR, LINDBERG CARVALHO DE MEDEIROS, SERGIO RIGONATT, 

RANDERSON CARVAJAL QUISPE, RODRIGO GUIDES MACHADO, 

VANEIDE FERREIRA DOS SANTOS, VICTOR RAMOS DE CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - PROC ESTADO 

- OAB:, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS PROC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910392 Nr: 37115-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON HISSAO NINOMIYA, SILVIO SATURNINO 

SILVA, JONAS AFONSO RIBEIRO, TONY CESAR DA COSTA COELHO, 

TEREZA DE JESUS BATISTA DE MALTA, ROSALINA JOSEFINA DOS 

SANTOS ALMEIDA, TEREZINHA DOS SANTOS ROSA, CIRO NUNES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 925115 Nr: 46567-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SUELI PICANÇO BANHOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). DETERMINO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA, nos termos 

dos arts. 464 e seguintes do CPC/2015, e, para tanto, nomeio a perita Dr.ª 

Michele Taques Pereira Baçan, podendo ser encontrada na Rua Barão de 

Melgaço, n. 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, 

Cuiabá/MT, telefone celular (65) 99929-6655. Determino, assim, a inversão 

do ônus da prova, conforme dispõe o art. 373, §1º do CPC/2015, tendo o 

Estado a incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica, tendo em 

vista que a parte autora goza dos benefícios da Justiça Gratuita. Insta 

consignar que o Requerido antecipará, desde logo, o pagamento dos 

honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei nº 8.620/93, uma 

vez que se trata de demanda que versa sobre acidente de trabalho. Por 

conseguinte, fixo, desde já, os honorários no importe de R$ 600,00 

(seiscentos reais), diante da razoável complexidade da matéria, que serão 

levantados em favor do perito, mediante alvará, na entrega do laudo. 

Intime-se o Estado para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito 

dos valores correspondentes aos honorários periciais, o qual deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, subconta destes autos. Efetuado o depósito, o médico-perito será 

intimado pela Secretaria Unificada da Fazenda Pública para o seu mister, 

devendo o laudo pericial ser carreado aos autos no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data da realização da perícia, a seguir indicada. Também 

nessa mesma oportunidade, as partes serão intimadas para que, 

querendo, indiquem assistentes técnicos e formulem quesitos 

complementares no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, caput e §1º do 

CPC/2015). Por fim, na intimação da parte Autora deverá constar para a 

mesma comparecer ao endereço já estabelecido (Rua Barão de Melgaço, 

n. 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá/MT), no 

dia 09/07/2018, às 09:30 horas, devendo o periciando levar todos os 

exames, laudos e documentações sobre o caso, os quais eventualmente 

possua, devendo estes também ser juntados aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 936920 Nr: 53040-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170

 Vistos, etc.

Conquanto sejam relevantes as informações e documentos carreados aos 

autos, remeta-se os autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para que, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, emita parecer técnico acerca da 
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matéria, notadamente se o procedimento almejado pelo autor às fls. 79/80, 

guarda relação ou nexo com o objeto da presente demanda.

 Com esta providência, venham-me os autos conclusos para que, 

urgentemente, seja apreciado o pedido.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 331866 Nr: 2834-89.2008.811.0041

 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: EDNALDO MARCULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

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

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLÁDIA CARVALHO DE 

MARACABA CALHEIROS DE LIMA - OAB:Proc. Federal

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a medida 

antecipatória anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 

1.060/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 424958 Nr: 8628-23.2010.811.0041

 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: ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA- MAROMBI 

ALIMENTOS LTDA, ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. DA 

SEC. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 2. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto. [...]. 

(Trecho do voto do Relator: STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 

1.176.188/RS, Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 2/8/2012).” [sem negrito 

no original].Diante dos julgados acima transcritos, entendo que a exigência 

antecipada do recolhimento do ICMS, onde o lançamento do débito é 

entabulado sobre as operações de ingresso no Estado de Mato Grosso de 

mercadorias originárias de outras unidades da Federação, possui 

respaldo legal, uma vez que antecipa apenas a exigência do recolhimento 

do referido imposto, tal como o instituto da substituição tributária, permitido 

no art. 150, § 7º, da Constituição Federal de 1988.Portanto, a medida que 

se impõe é a concessão em parte da segurança.DISPOSITIVOISTO 

POSTO, e consoante a fundamentação supra, CONCEDO EM PARTE A 

SEGURANÇA, para determinar à autoridade coatora, de forma incontinenti, 

que se abstenha de incluir na conta-corrente fiscal das impetrantes os 

valores relacionados nos documentos que estão anexados à petição 

inicial (fls. 61/87), bem como não obste a expedição de certidão positiva 

com efeitos de negativa referentes a tais documentos (fls. 61/87), e, via 

de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.após o decurso do prazo do para interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 914073 Nr: 39565-74.2014.811.0041

 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: EVANIR DE JESUS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LIMA DUARTE - 

OAB:OAB/MS 6.140-E, GLAUCIA DINIZ DE MORAES ALMEIDA - 

OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para determinar a implantação do 

benefício previdenciário de auxílio acidente, retroativamente a data 

14.02.2014, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de 

poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo 

INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios 

Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme 

precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de 

liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do 

CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015754-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE FREITAS BRAGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ROCHA DE ALMEIDA OAB - MT10881/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1015754-29.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por JOAO HENRIQUE FREITAS BRAGA contra ato indigitado 

coator da lavra do DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão da liminar para que seja feita a 

revisão de sua prova oral, com atribuição de nota, ainda que mínima, nos 

quesitos onde lhe fora aplicada nota zero, com as devidas justificativas e 

apresentação dos padrões de resposta esperados dos candidatos, sob 

pena de multa. Aduz o Impetrante que participou como PNE do concurso 

público para formação de cadastro de reserva no cargo de Delegado de 

Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso com 

aprovação em todas as fases até chegar na fase oral. Conta que na fase 

oral obteve nota zero em alguns quesitos, especialmente em Direito 

Constitucional, com o que discorda, daí porque moveu Recurso 

Administrativo, entretanto obteve respostas genéricas e evasivas. Pede 

que o Poder Judiciário conserte o erro da banca examinadora e faça valer 

a Constituição Federal. 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 legislação que disciplina 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 
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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 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. 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 da 

medida liminar para que seja determinada a revisão da prova oral do 

Impetrante, com atribuição de nota, ainda que mínima, nos quesitos onde 

lhe fora aplicada nota zero, com as devidas justificativas e apresentação 

dos padrões de resposta esperados dos candidatos. Pois bem. Como é 

sabido, cabe ao Poder Judiciário aferir tão somente se o ato administrativo 

combatido 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. No 

presente caso, verifico que não houve resposta genérica ou evasiva da 

banca examinadora ao Recurso do Impetrante, de modo que, a meu ver, o 

indeferimento da revisão da prova foi motivado, ainda que contrariamente 

aos interesses do postulante. Desta forma, por ora, não constato 

ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade coatora. Portanto, está 

ausente o fumus boni iuris, daí porque se impõe o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A 

LIMINAR a 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 Ministério Público. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 29 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019212-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO NOGUEIRA CAMPOS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO)

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE INFORMÁTICA DE TRÂNSITO 

GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº: 

1019212-54.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Mandado de Segurança 

com pedido de medida liminar impetrado por JOAO PAULO NOGUEIRA 

CAMPOS – ME contra ato indigitado coator da lavra da 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE INFORMATICA DE TRÂNSITO 

GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO, E GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA, ambos DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à 

autoridade fazendária que proceda com a imediata liberação das 

mercadorias apreendida sob os Termos de Apreensão e Depósito – TAD 

nº: 1135696-0 (ID: 13955437), TAD nº: 1135696-5 (ID: 13955394 ), TAD 

nº: 1135696-8 (ID: 13955353). Aduz, em apertada síntese, que a 

autoridade fazendária, por intermédio de agente fiscal de tributo estadual, 

promoveu a apreensão de mercadorias de sua propriedade por suposta 

violação a regramento tributário. Assevera que a autoridade indigitada 

coatora somente procederá com a liberação das mercadorias apreendidas 

mediante o prévio recolhimento dos valores constantes no TAD 

vergastado. Assenta ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias 

visando coagir o pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das 

Cortes Superiores, encartada no Verbete Sumular nº 323 do STF, e que a 

retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da 

atividade da empresa. No mérito, requer a concessão em definitivo da 

segurança. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. Instruiu a inicial com os 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). Como relatado, o Impetrante busca 

o deferimento da medida liminar para o fim de obter a imediata restituição 

do veículo e das mercadorias indevidamente apreendidas com a lavratura 

dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº: 1135696-0 (ID: 

13955437), TAD nº: 1135696-5 (ID: 13955394 ), TAD nº: 1135696-8 (ID: 

13955353), sem condicionamento de qualquer exação fiscal. Pois bem. 

Consta dos autos que a apreensão e depósito das mercadorias de 

propriedade da Impetrante se deu sob fundamento de violação à legislação 

tributária, consubstanciada na infração aos Arts. 2º e 3º; Art. 72, I; Art. 95 

e Art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A 

e 35-B e com o Art. 11, § 2º, inc. I, da Lei 7098/1998, indicando a 

autoridade fazendária como fundamento legal para a aplicação da 

penalidade o disposto no artigo 45, Inciso III, Alínea "a" da Lei 7.098/98. 

Contudo, assinale-se que a apreensão de mercadorias prevista no RICMS 

é no sentido de permitir a detenção com o específico fim de identificar-se o 

responsável tributário e recolherem-se provas materiais da infração 

tributária cometida. Alcançada aludida finalidade, identificado o 

responsável e recolhidas provas da infração, não mais se justifica a 

retenção das mercadorias, que se transmuda para ato coativo objetivando 

o pagamento de tributo, consoante assinala a Súmula nº 323 do STF. 

Assim, não obstante seja dever funcional do agente fiscal averiguar a 

normalidade do transporte de mercadorias e se houve o recolhimento do 

aludido imposto estadual, atribuição inerente ao poder de polícia tributária, 

por outro lado, não lhe cabe apreender ou reter tais bens, se já coletado 

os dados necessários à verificação de eventual ilícito tributário. Nesses 

termos, é elucidativa a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza, que 

assim leciona: “É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS 

e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em 

situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal 

prática, todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e 

imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que 

o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração 

cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo 

realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de 
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eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes 

deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo 

judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria 

apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. 

Editora Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Neste sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA 

– TRIBUTÁRIO – RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE 

COERÇÃO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO 

TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE 

POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE 

CONFIGURA EM OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE 

TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – 

ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, 

passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias 

como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja 

retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de 

infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, 

nessa hipótese, com o fito de assegurar a prova material da infração. Do 

contrário, a retenção prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o 

contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo 

Judiciário. 2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível 

a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de 

tributos””. (Ap 144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

05/05/2015) – Destacamos. Ademais, como é sabido o Fisco dispõe de 

meios legais para a cobrança dos seus créditos, de sorte que a exigência 

da exação nos termos propostos da narrativa fática afigura-se cobrança 

indireta de tributo, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. ISTO 

POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar que a autoridade coatora proceda com a 

imediata liberação das mercadorias apreendidas ilegalmente com a 

lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº: 1135696-0 (ID: 

13955437), TAD nº: 1135696-5 (ID: 13955394 ), TAD nº: 1135696-8 (ID: 

13955353) independentemente do pagamento prévio de qualquer valor 

fiscal, até decisão final a ser proferida neste writ. 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, inclusive por Oficial plantonista, servindo o presente como 

mandado. Cuiabá/MT, 03 de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005824-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

1005824-55.2016.8.11.0041 – DISTRIB.: 27/04/2016 EXCDO/A:JOSE 

CARLOS DE ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 064.755.311-20 CDA’s Nº/s 2012 / 

0803750 2013 / 0928055 2014 / 1080250 2015 / 1222224 Valor da 

Execução: R$ 2.286,51 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para decisão. 

CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006472-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON MACHADO GOMES ARANTES OAB - GO10461 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Certifico que, em cumprimento à OS. n. 001/2015-Gab 2, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a contestação. Cuiabá-MT., 3 de julho de 2018 JANEIDE 

MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002049-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CESAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE ROLANDO PEDRO SILVA OLMOS (EXECUTADO)

CLARO S/A (EXECUTADO)

ROBERTO CATALAO CARDOSO (EXECUTADO)

CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida, cujo teor 

transcrevo: "Vistos etc...1. Em que pese o silêncio da parte exequente 

quanto ao oferecimento da apólice de seguro como garantia da execução 

(id nº 1042333), ressalto que não verifico nenhuma irregularidade do 

seguro garantia apresentado, tampouco para a não aceitação pelo credor, 

em razão da idoneidade e liquidez de que reveste.Além do que, em 

consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é 

possível a oferta de seguro garantia em ação de execução de débitos 

fiscais. Vejamos:“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 13.043/2014. 

MODALIDADE EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. 

ART. 9º, II, DA LEF. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 

CABIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o seguro garantia 

judicial pode ser utilizado, em Execução Fiscal, como modalidade de 

garantia da dívida. 2. A jurisprudência do STJ, em atenção ao princípio da 

especialidade, era no sentido o não cabimento, uma vez que o art. 9º da 

LEF não contemplava o seguro-garantia como meio adequado a assegurar 

a Execução Fiscal. 3. Sucede que a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao 

art. 9º, II da LEF para facultar expressamente ao executado a 

possibilidade de “oferecer fiança bancária ou seguro garantia”. A norma é 

de cunho processual, de modo que possui aplicabilidade imediata aos 

processos em curso. 4. Não merece acolhida, portanto, a pretensão da 

Fazenda Pública do Estado de São Paulo de impedir que a dívida seja 

garantida mediante oferecimento de seguro-garantia. 5. Recurso Especial 
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não provido”. (STJ – Resp 1508171/SP, T2 – SEGUNDA TURMA, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 17/03/2015, DJE 

06/04/2015).Assim sendo, recebo o seguro garantia ofertado como 

garantia da execução e determino a formalização nos autos.2. Intime-se e 

cumpra-se..." , intimo a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias,comparecer nesta Secretaria, a fim de assinar Termo de 

Oferecimento de bem à penhora. Cuiabá-MT., 10/4/2017 Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010029-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS RIBEIRO BRAZUNA OAB - SP165093 (ADVOGADO)

TIAGO SERRALHEIRO BORGES DOS SANTOS OAB - SP285835 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, em cumprimento à decisão exarada nos autos, impulsiono o 

presente feito para INTIMAR, a impetrante APPLE COMPUTER BRASIL 

LTDA, para no prazo de 10 dias, realizar o pagamento de diligencia de 

Oficial de Justiça, para cumprimento do Mandado de Intimação da 

Impetrada GERENCIA DA AGENCIA FAZNDARIA DE CUIABÁ DA SEFAZ 

MT, (NA CONTA CORRENTE/ BANCO DO BRASIL DE NÚMERO 14239-5, 

AGÊNCIA 3834-2, VIDE TABELA DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO 

), NOS TERMOS DO ITEM 3.3.7.5.4, DA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

DA CORREGEDORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Bernadeth Rita 

Sampaio Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 165653 Nr: 15536-09.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT

 CERTIFIQUE o Sr. Gestor Judiciário sobre a existência dos depósitos 

efetuados pelo Executado junto à Conta Única do Poder Judiciário e sua 

respectiva vinculação à presente Execução Fiscal, procedendo-se à 

regularização se for necessário e, após, INTIME-SE a Fazenda Pública 

Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal DR. CEZAR 

FABIANO (por Mandado), para se manifestar nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presumir que está quitado do débito fiscal 

consubstanciado na CDA nº 84718/2001. Após, decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. 

INTIME-SE o Advogado Executado via DJe. PUBLIQUE-SE (DJE). 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de junho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009660-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1009660-02.2017.8.11.0041 DIST.: 

29/03/2017 16:36:32 EXECdo/a: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - 

ME CPF/CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1228418 - 1050198 - 

1340151 VALOR: R$ 4.778,82 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 
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tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009736-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1009736-26.2017.8.11.0041 DIST.: 

29/03/2017 16:40:54 EXECdo/a: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - 

ME CPF/CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA(s): 1220599 1050641 1262718 

VALOR: R$ 13.137,33 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 
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autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009736-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1009736-26.2017.8.11.0041 DIST.: 

29/03/2017 16:40:54 EXECdo/a: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - 

ME CPF/CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA(s): 1220599 1050641 1262718 

VALOR: R$ 13.137,33 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004715-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1004715-06.2016.8.11.0041 DIST.: 05/04/2016 17:42:12 EXECdo: SERVIÇO 

SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT CNPJ nº 03.658.968/0001-06 

CDA's: 838286 - 1083595 - 1231296 VALOR: R$ 9.932,76 785 VISTOS, 

ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009659-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1009659-17.2017.8.11.0041 DIST.: 

29/03/2017 16:36:30 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1219794 1066196 1363689 VALOR: 

R$ 4.779,07 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 
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SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009740-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1009740-63.2017.8.11.0041 DIST.: 29/03/2017 16:41:11 EXECda: ENCO 

ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA: 

1347794 VALOR: R$ 3.763,83 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 
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JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009734-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1009734-56.2017.8.11.0041 DIST.: 

29/03/2017 16:40:45 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1220601 1290795 VALOR: R$ 

2.881,02 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 
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COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016983-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1016983-58.2017.8.11.0041 DIST.: 

30/05/2017 14:58:50 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1225443 - 1266223 VALOR: R$ 

3.361,29 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 
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Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014804-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1014804-54.2017.8.11.0041 DIST.: 

12/05/2017 16:11:34 EXECdo/a: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - 

ME CPF/CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA(s): 1238147 1065996 1329501 

VALOR: R$ 13.170,50 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.
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Processo Número: 1016977-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1016977-51.2017.8.11.0041 

DIST.: 30/05/2017 14:58:01 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA 

- ME CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1223282 1281181 VALOR: R$ 

11.760,42 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE 

sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. [2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de 

toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. 

Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos 

a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões 

processuais, pagando o exequente as custas processuais e os 

honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da 

concordância do impugnante ou do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009680-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1009680-90.2017.8.11.0041 DIST.: 

29/03/2017 16:37:26 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1225646 - 1083847 - 1339125 

VALOR: R$ 8.070,55 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 
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seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009675-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1009675-68.2017.8.11.0041 

DIST.: 29/03/2017 16:37:12 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA 

- ME CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1228404 - 1354014 VALOR: R$ 

8.501,03 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 
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artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1009679-08.2017.8.11.0041 DIST.: 

29/03/2017 16:37:23 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ nº 03.478.948/0001-45 VALOR: R$ 2.250,72 CDA's: 1225647 - 

1296344 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 
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IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009690-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1009690-37.2017.8.11.0041 DIST.: 

29/03/2017 16:37:55 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1225452 - 1083776 - 1300914 

VALOR: R$ 6.591,90 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 
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de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009694-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1009694-74.2017.8.11.0041 DIST.: 

29/03/2017 16:38:08 EXECdo/a: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - 

ME CPF/CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA(s): 1225449 1083773 1334309 

VALOR: R$ 13.970,48 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 
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execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009732-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1009732-86.2017.8.11.0041 

DIST.: 29/03/2017 16:40:37 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA 

- ME CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1220605 - 1052324 - 1327319 

VALOR: R$ 4.778,95 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009403-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1009403-74.2017.8.11.0041 

DIST.: 28/03/2017 09:57:23 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA 

- ME CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1223281 - 1291440 VALOR: R$ 

3.697,00 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
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proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1009396-82.2017.8.11.0041 

DIST.: 28/03/2017 09:57:11 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA 

- ME CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1223287 - 1277497 VALOR: R$ 

3.361,29 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 
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execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009395-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1009395-97.2017.8.11.0041 

DIST.: 28/03/2017 09:57:10 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA 

- ME CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1225443 - 1266223 VALOR: R$ 

3.361,29 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 
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Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009682-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1009682-60.2017.8.11.0041 

DIST.: 29/03/2017 16:37:32 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA 

- ME CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1225645 - 1083846 - 1291045 

VALOR: R$ 30.557,69 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 
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Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016982-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1016982-73.2017.8.11.0041 

DIST.: 30/05/2017 14:58:41 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA 

- ME CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1223287 - 1277497 VALOR: R$ 

3.361,29 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença do periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE 

sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 
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Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. [2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de 

toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. 

Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos 

a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões 

processuais, pagando o exequente as custas processuais e os 

honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da 

concordância do impugnante ou do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016976-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1016976-66.2017.8.11.0041 

DIST.: 30/05/2017 14:57:57 EXECda: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA 

- ME CNPJ nº 03.478.948/0001-45 CDA's: 1223281 - 1291440 VALOR: R$ 

3.697,00 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE 

sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. [2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de 

toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. 

Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos 

a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões 

processuais, pagando o exequente as custas processuais e os 

honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da 

concordância do impugnante ou do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023336-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA MONIQUE GOMES PRATES OAB - MT17025/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1023336-17.2017.8.11.0041 

DIST.: 28/07/2017 12:16:19 EXECdo: ONOFRE CEZÁRIO DE SOUZA FILHO 

CPF nº 154.620.051-72 CDA's: 1136121 - 1023676 - 1338594 VALOR: R$ 

6.879,68 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001828-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1001828-49.2016.8.11.0041 

DIST.: 05/02/2016 13:32:06 EXECda: MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO 

CPF nº 572.339.421-53 CDA's: 2013 / 0835273 - 2014 / 1017015 - 2015 / 

1180150 VALOR: R$ 40.956,74 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 
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no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007230-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAXI LOTACAO ELDORADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1007230-14.2016.8.11.0041 

DIST.: 23/05/2016 08:57:49 EXECda: TAXI LOTACAO ELDORADO LTDA - 

ME CNPJ nº 02.801.704/0001-99 CDA's: 1253854 - 1253855 - 1253856 - 

1253857 - 1253858 - 1253860 - 1253862 - 1253863 - 1253864 - 1253865 - 

1253867 - 1253870 VALOR: R$ 5.408,20 785 VISTOS, ETC... Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos 

conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 
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de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001436-12.2016.8.11.0041 DIST.: 

29/01/2016 15:55:16 EXECdo/a: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CPF/CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA(s): 2015 / 1221470 VALOR: R$ 

4.048,25 785 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, 

convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina e na 

jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de Pré-Executividade em 

sede de execução fiscal relativamente às matérias passíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem dilação probatória, 

inclusive tal entendimento já está consolidado em SÚMULA STJ, a saber: 

SÚMULA 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.” Contudo, a interposição de referida 

objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, cujas 

hipóteses estão estabelecidas taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e 

no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 – L.E.F., mormente quando verificado nos 

autos que o Executado sequer garantiu o Juízo, conforme estabelecem os 

Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a saber: “Art. 8º - O executado será citado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, observadas as seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública. ...” Acerca da impossibilidade de suspender o 

presente executivo fiscal apenas pelo oferecimento de uma Exceção, 

transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO 

EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 

1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao dispositivo 

tido por violado, tornando patente a falta de fundamentação do recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte firmou jurisprudência segundo 

a qual o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o 

título executivo, ou o oferecimento de exceção de pré-executividade, só 

suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 

578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há 

julgados dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 
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duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001229-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001229-13.2016.8.11.0041 DIST.: 

27/01/2016 09:31:23 EXECdo/a: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CPF/CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA(s): 2012 / 0742724 2013 / 

0859861 2014 / 1061630 2015 / 1218613 VALOR: R$ 2.635,23 785 785 

VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na 

data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 

174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a 

efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, 

através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que 

pacífico é o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do 

cabimento da Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal 

relativamente às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, 

que não demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 
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manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001408-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL Nº 1001408-44.2016.8.11.0041 

DIST.: 29/01/2016 13:22:24 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA 

LTDA - ME CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA: 2015/1221468 VALOR: R$ 

4.048,25 332 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetivação da citação válida. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, entre outas questões, alegando também falta de 

pressuposto para desenvolvimento regular do processo. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). Entretanto, no caso presente há evidente questão 

prejudicial que impede o prosseguimento deste processo, qual seja, a sua 

litispendência com outro PJe, pois tem como objeto a(s) mesma(s) CDA(s), 

as mesmas Partes e o mesmo pedido, conforme preceitua o § 3º do Art. 

337 do CPC[2]. Assim, com fundamento no § 3º do Art. 337 c/c Art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO a liminar de concessão de efeito suspensivo à 

presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção de Pré 

Executividade, notadamente quando se observa a existência de identidade 

com ação executiva fiscal distribuída anteriormente ou concomitantemente, 

fundada em mesmo título executivo extrajudicial, para DETERMINAR a 

SUSPENSÃO do presente PJe, até decisão judicial ulterior. Ad cautelam, 

em homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla 

Defesa e Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[3], DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da inicial, para se manifestar 

acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos 

eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o 

Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo 

acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE 

sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. [2]. Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o 

mérito, alegar: ... VI - litispendência; ... § 3o Há litispendência quando se 

repete ação que está em curso. [3]. Art. 775. O exequente tem o direito de 

desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. 

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I 

- serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre 

questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os 
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honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da 

concordância do impugnante ou do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001068-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001068-03.2016.8.11.0041 DIST.: 

12/02/2016 13:24:34 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA's: 2012 / 0796734 - 2013 / 0851675 

- 2014 / 1065247 - 2015 / 1221312 VALOR: R$ 2.500,20 785 VISTOS, 

ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (grifei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001067-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001067-18.2016.8.11.0041 DIST.: 

12/02/2016 13:23:58 EXECdo/a: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CPF/CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA(s): 2012 / 0796736 2013 / 

0859193 2014 / 1065249 2015 / 1221314 VALOR: R$ 2.500,20 785 Vistos, 

etc... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 
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interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA 393 STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001376-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001376-39.2016.8.11.0041 DIST.: 

29/01/2016 11:31:47 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA's: 2012 / 0806820 - 2013 / 0845099 

- 2014 / 1075912 - 2015 / 1218265 VALOR: R$ 2.500,20 785 VISTOS, 

ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA 393 STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 
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dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001272-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001272-47.2016.8.11.0041 DIST.: 

27/01/2016 10:33:20 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA's: 2012 / 0761342 - 2013 / 0887139 

- 2014 / 1063068 - 2015 / 1220956 VALOR: R$ 2.500,20 785 VISTOS, 

ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA 393 STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 
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regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001141-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001141-72.2016.8.11.0041 DIST.: 

12/02/2016 13:57:25 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA's: 2012 / 0780436 - 2013 / 0887140 

- 2014 / 1063073 - 2015 / 1220961 VALOR: R$ 2.500,20 785 VISTOS, 

ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA 393 STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 
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exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001146-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001146-94.2016.8.11.0041 DIST.: 

12/02/2016 14:01:28 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA's: 2012 / 0780439 - 2013 / 0860113 

- 2014 / 1063076 - 2015 / 1220964 VALOR: R$ 2.500,20 785 VISTOS, 

ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA 393 STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 
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CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001147-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001147-79.2016.8.11.0041 DIST.: 

12/02/2016 14:01:51 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA's: 012 / 0780438 - 2013 / 0927883 - 

2014 / 1063075 - 2015 / 1220963 VALOR: R$ 2.500,20 785 VISTOS, ETC... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA 393 STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001273-32.2016.8.11.0041 DIST.: 

27/01/2016 10:34:43 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA's: 2012 / 0761338 - 2013 / 0887137 

- 2014 / 1063064 - 2015 / 1220952 VALOR: R$ 2.500,20 785 VISTOS, 

ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA 393 STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001145-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001145-12.2016.8.11.0041 DIST.: 

12/02/2016 13:58:24 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA's: 2012 / 0751551 - 2013 / 0921044 

- 2014 / 1079942 - 2015 / 1221639 VALOR: R$ 2.500,20 785 VISTOS, 

ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 
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consolidado em SÚMULA 393 STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001148-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001148-64.2016.8.11.0041 DIST.: 

12/02/2016 14:02:31 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA's: 2012 / 0780437 - 2013 / 0860112 

- 2014 / 1063074 - 2015 / 1220962 VALOR: R$ 2.500,20 785 VISTOS, 

ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA 393 STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 
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MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001149-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001149-49.2016.8.11.0041 DIST.: 

12/02/2016 14:02:54 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA's: 2012 / 0780435 - 2013 / 0878587 

- 2014 / 1063072 - 2015 / 1220960 VALOR: R$ 2.500,20 785 VISTOS, 

ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA 393 STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 
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exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001151-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1001151-19.2016.8.11.0041 DIST.: 

12/02/2016 14:04:01 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA's: 2012 / 0780430 - 2013 / 0872392 

- 2014 / 1075920 - 2015 / 1218273 VALOR: R$ 2.500,20 785 VISTOS, 

ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA 393 STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 
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homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003247-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1003247-07.2016.8.11.0041 DIST.: 

07/03/2016 14:12:09 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CPF/CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA's: 2012 / 0765985 - 2013 / 

0899890 - 2014 / 1063365 - 2015 / 1221310 VALOR: R$ 2.422,85 785 

VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na 

data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 

174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a 

efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, 

através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que 

pacífico é o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do 

cabimento da Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal 

relativamente às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, 

que não demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA 393 STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 
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embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023277-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISC. Nº 1023277-29.2017.8.11.0041 DIST.: 

28/07/2017 12:07:53 EXECda: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - 

ME CNPJ nº 15.017.544/0001-33 CDA: 1421987 VALOR: R$ 12.876,23 785 

VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na 

data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 

174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a 

efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, 

através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

Eis o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que 

pacífico é o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do 

cabimento da Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal 

relativamente às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, 

que não demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA 393 STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente Execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da inicial, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 

[2]. Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou 

de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante.
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Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR E 

REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta 

eletronicamente – PJe em 05/02/2018, inicialmente distribuído à Sétima 

Vara Cível desta Comarca de Cuiabá, por EUCLIDES DE OLVEIRA LEMOS 

FILHO – CPF Nº 305.387.347-87, em desfavor da PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, pretendendo a 

antecipação dos efeitos da tutela, in limine littis e inaudita altera pars, para 

“a Requerida ser obrigada a cancelar/suspender imediatamente qualquer 

ação judicial de execução, cobrança, protestos e restrições sobre o nome 

do autor referentes às divida do imóvel inscrição de IPTU n. 

02.3.12.002.0319.001, sob de aplicação de pena de multa diária a ser 

arbitrada por este Juízo, que sugere ser no importe de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) dia, ou no valor que Vossa Excelência entender como justo e 

equitativo.”, SIC. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos do fumus 

boni iuris e periculum in mora. No mérito, postulou pela procedência da 

presente demanda, para que “seja declarado inexistente o absurdo débito 

imputado e executado do Autor pela Secretaria de Fazenda do Município 

de Cuiabá-MT no montante de R$ 12.600,89. (doze mil, seiscentos reais e 

oitenta e nove centavos), e ainda, que se determine imediatamente o 

cancelamento dos registros cadastrais imobiliários da inscrição 

02.3.12.002.0319.0001 junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá, como sendo 

em nome do contribuinte ora requerente, pois este imóvel NUNCA lhe 

pertenceu”, sic, bem como que, “Pela cobrança indevida, que seja deferida 

a repetição do indébito sobre o valor indevidamente cobrado, no montante 

em dobro de R$25.201,78 (vinte e cinco mil, duzentos e um reais e setenta 

e oito centavos) devidamente atualizados e corrigidos monetariamente até 

a data do efetivo pagamento.”, sic, e ainda que a Prefeitura Requerida seja 

condenada a “a compensar a parte Autora pelos inúmeros danos morais 

sofridos e consubstanciados pela Execução Fiscal apresentada 

indevidamente, no valor que Vossa Excelência entender como justo e 

equitativo, sugestionando para tanto, o montante de R$200.000,00 

(duzentos mil reais).” - ID 11632113. Deu à causa o valor de R$ 

125.201,78- (por extenso). Junto à inicial trouxe documentos de ID’s 

11632113, 11632139, 11632190, 11632279 e 11632365. Em mesma data 

da distribuição (05/02/2018), o Requerente peticionou, requerendo juntada 

da declaração de hipossuficiência – ID’s 11633793 e 11633864. Em 

08/02/2018, o Juízo da Sétima Vara Cível da Capital declarou de ofício a 

sua incompetência para processar e julgar o feito, declinando para uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital – ID 11695913. 

Em 28/02/2018 os autos foram redistribuídos ao Juízo da Primeira Vara 

Esp. da Fazenda Pública - Evento n. 14784273. Em 10/04/2018, às 10:40 

hs, o Requerente peticionou nos autos, requerendo ‘o prosseguimento do 

feito, com a expedição de citação do requerido a fim de apresentar 

contestação se assim desejar, bem como seja determinada o 

agendamento de audiência inaugural com máxima urgência”, sic - ID 

12106107. Em mesma data, às 14:48 hs o Requerente novamente 

peticionou nos autos, requerendo a juntada da “correspondência enviada 

pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá (Cartório de Protestos), onde o Autor foi 

protestado e agora compelido a pagar o valor de R$ 1.792,09”, requerendo 

ainda “a concessão imediata da liminar requerida na inicial” - ID 12636083. 

O Requerente peticionou nos autos em 04/05/2018, afirmando que o feito 

foi distribuído há noventa dias e nenhuma providência foi determinada 

‘quanto à citação da parte requerida para que assim se forme o triangulo 

processual. Como sendo bastante, a liminar pretendida sequer foi 

apreciada.”, sic, - ID 13031323. Em 07/06/2018 os autos foram 

redistribuídos a este Juízo - Evento n. 16043242. O Requerente peticionou 

nestes autos eletrônicos, em 13/06/2018, afirmando que “somente após 

SEIS MESES da distribuição da ação (05/02/2018), somente agora, após 

inúmeras visitas ao juízo, fora dado finalmente um despacho, porém, 

declinando competência.” ... – ID 13632031. Em 19/06/2018 o Requerente 

peticionou nos autos, afirmando que “vem sofrendo restrição em seu CPF 

pelo indevido protesto apontado pela Prefeitura de Cuiabá sobre uma 

dívida de IPTU de um imóvel que NÃO pertence ao autor. Tal protesto está 

lhe causando injustamente todo tipo de transtorno e prejuízos.”, 

requerendo a apreciação da liminar pretendida e a juntada de ‘nova 

certidão de protesto em seu nome’, sic – ID’s 13725546 e 13725577. Em 

20/06/2018 o Requerente mais uma vez peticionou nos autos, requerendo 

a juntada das Certidões do Segundo e Sexto Ofício da Capital (RGI), “onde 

comprova que o autor não possui nenhum imóvel registrado em seu nome 

junto aos referidos cartórios de registros.”, sic – ID’s 13765956, 13765982 

e 13766022. Vieram os autos à conclusão em 08/06/2018 - ID 16056641. 

Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Consigno que o 

Advogado do Autor compareceu no Gabinete deste Juízo nas datas de 19 

e 21/2018, tendo sido recebido pessoalmente por esta Magistrada, 

recebendo orientação deste Juízo quanto à demonstração do ‘fumus boni 

iuris’ e explicação sobre as dificuldades que os Aplicadores do Direito do 

TJMT estão encontrando com o Sistema PJe, principalmente nos últimos 

dois meses, v.g., maio e junho/2018, quando ocorreu ‘quebra na 

manutenção do sistema’, segundo o Departamento de Informática do TJMT. 

Na data de hoje, novamente esta Magistrada recebeu o i. Advogado, que 

informou sobre as juntadas das Certidões Negativas de RGI’s (ID’s 

13765956, 13765982 e 13766022), razão pela qual passa-se à apreciação 

do que constam dos autos eletrônicos. Primeiramente, quanto ao pedido 

concessão da Gratuidade da Justiça, postulado pelo Autor na petição 

protocolada em 05/02/2018 (ID 11633042), não há discussão quanto à 

possibilidade da sua concessão, mormente 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 que quanto à PESSOA NATURAL o seu estado de 

miserabilidade é presumido, juris tantum, nos termos do § 3º do Art. 99 do 

C.P.C./2015, sendo que o ônus de provar a inexistência ou o 

desaparecimento da condição de pobreza é da parte adversa, 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, do estado pobreza pela 

parte, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de 

próprio punho pelo hipossuficiente. Nesse sentido, a jurisprudência dos 

nossos Tribunais é pacífica, ex vi: “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). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITO 

LEGAL PARA A CONCESSÃO À PESSOA FÍSICA. SIMPLES AFIRMAÇÃO 

DO ESTADO DE POBREZA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LXXIV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 4º E 5º DA LEI Nº 1.060/50. 

RECURSO PROVIDO. Para a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária basta a simples afirmação da parte de que não tem condições de 

arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem 

prejuízo próprio ou de sua família.” (TJMT, DES. ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, AI 152017/2013, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014). (negritei). Pois bem. Constato 

que na inicial e da Declaração de Hipossuficiência (ID’s 11632113 e 

11633864), que o Autor se qualificou como ‘comerciante inscrito no 

CPF/MF sob nº 305.387.347-87, RG nº 042137403 SSP/RJ, residente e 

domiciliado à Rua André Avelino nº 272, bairro Cidade Alta, Cuiabá-MT”’, 

sic. Dessa forma, considerando que inexiste, a priori, qualquer elemento 

que evidencie a capacidade do Autor de custear antecipadamente a 

demanda via PJe e uma vez que a gratuidade da justiça é direito público 

subjetivo da pessoa natural que afirma não ter condições de arcar com as 

despesas e custas processuais antecipadamente, com fundamento no 

Art. 99, § 2º e § 3º do CPC/2015[1], DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça ao Autor, com as advertências que constam dos §§ 2, 3º e 4º do 

Art. 98 do CPC/2015[2], pois permanece o dever moral do 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. ANOTE-SE nestes autos eletrônicos e 

na Distribuição do Sistema PJe, CERTIFICANDO. De igual forma, o Autor em 

mesma petição de ID 11633042, em 05/02/2018 pleiteou singelamente ‘o 

cadastramento’ destes autos como ‘idoso’, sic. Conforme se verifica da 
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CNH acostada através do ID 11632190, com dificuldade pode-se ler que a 

data de nascimento do Autor é 05/06/1954, portanto, possui mais de 

sessenta anos de idade, incidindo na aplicação do Art. 1º do Estatuto do 

Idoso[3] (Lei nº 10.741/2003), razão pela qual, com fundamento no Art. 71 

da Lei nº 10.741/2003, DEFIRO pedido de prioridade destinada à pessoa 

idosa e DETERMINO ao Sr. Gestor que proceda imediatamente às 

anotações necessárias no Sistema PJe e Distribuição, estabelecidas no § 

1º do Art. 71 do Estatuto do Idoso. Por outro lado, o Autor propôs esta 

Ação Declaratória e Constitutiva, pretendendo a antecipação dos efeitos 

da tutela, in limine littis e inaudita altera pars, para “a Requerida ser 

obrigada a cancelar/suspender imediatamente qualquer ação judicial de 

execução, cobrança, protestos e restrições sobre o nome do autor 

referentes às divida do imóvel inscrição de IPTU n. 02.3.12.002.0319.001, 

sob de aplicação de pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo, 

que sugere ser no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) dia, ou no valor 

que Vossa Excelência entender como justo e equitativo.”, SIC (negritei e 

grifei). Entretanto, ao analisar detidamente petição inicial, verifico que 

apresenta defeito e irregularidade capaz de impossibilitar o 

processamento e julgamento de mérito da causa, tendo em vista a 

indicação errônea do polo passivo da ação. Com efeito, ensina Hely Lopes 

Meireles que “Como órgão público, a Prefeitura não é pessoa jurídica; é 

simplesmente a unidade central da estrutura administrativa do Município. 

Nem representa juridicamente o Município, pois nenhum órgão representa 

a pessoa jurídica a que pertence, a qual só é representada pelo agente 

(pessoa física) legalmente investido dessa função que, no caso, é o 

prefeito. Daí a impropriedade de tomar-se a Prefeitura pelo Município, o que 

equivale a aceitar-se a parte pelo todo, ou seja, o órgão, 

despersonalizado, pelo ente, personalizado (...). Nas relações externas e 

em juízo, entretanto, quem responde civilmente não é a Prefeitura, mas sim 

o Município, ou seja, a Fazenda Pública Municipal, única com capacidade 

jurídica e legitimidade processual para demandar e ser demandada, 

auferindo as vantagens de vencedora e suportando os ônus de vencida 

no pleito."[4] (negritei). Dessa forma, no caso presente, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, por ser órgão público, como ente 

despersonalizado que é, não detém capacidade de ser parte na relação 

processual judicial, pois subordinada hierarquicamente à administração 

central – integrando sua estrutura administrativa - esta sim, dotada de 

capacidade jurídica de ser parte. Ou seja, a capacidade advém da pessoa 

jurídica de direito público[5], no caso, o Ente Federativo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ. Por tais fundamentos, face ao disposto no Art. 6º c/c 321 do 

CPC/2015[6], INTIME-SE o Advogado do Autor (PJe e DJe), para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a EMENDA DA INICIAL indicando 

corretamente o polo passivo da ação, sob pena reconhecimento de 

inépcia da inicial e consequentemente seu indeferimento, conforme 

previsão contida nos Arts. 330, §1º, inc. III c/c 321, Parag. Único do 

CPC/2015, extinguindo-se o presente processo de conhecimento sem 

resolução do mérito, nos termos do Art. 485, incs. I e VI, ambos do 

CPC/2015[7]. Decorrido o prazo acima, com ou sem cumprimento das 

determinações pelo Autor, CERTIFIQUE sobre tempestividade e 

remetam-se estes autos imediatamente À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE 

(DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de julho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 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. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na 

instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos 

do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular 

não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2]. 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. ... § 2o A 

concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário 

pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes 

de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 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 do beneficiário. § 4o A concessão 

de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as 

multas processuais que lhe sejam impostas. [3]. Art. 1o É instituído o 

Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Art. 71. É 

assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na 

execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou 

interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

em qualquer instância. § 1o O interessado na obtenção da prioridade a 

que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício 

à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as 

providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local 

visível nos autos do processo. [4]. In MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 

Municipal Brasileiro. 6ª ed.. São Paulo: Malheiros, 1993. [5]. Art. 41. São 

pessoas jurídicas de direito público interno: I - a União; II - os Estados, o 

Distrito Federal e os Territórios; III - os Municípios; IV - as autarquias, 

inclusive as associações públicas; V - as demais entidades de caráter 

público criadas por lei. Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público 

interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa 

qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra 

os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. [6]. 

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que 

se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 321. 

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos 

arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [7]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...).
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Parte(s) Polo Passivo:

GISELY PATRICIA DA COSTA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008716-34.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/06/2016 12:06:36 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: GISELY PATRICIA DA COSTA TEIXEIRA 

CPF: 801.876.411-53 VALOR DA CAUSA: R$ 2.096,60 CDA's Nº's 905297 

de 12/03/2012; 1131382 de 05/05/2014. SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 
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Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 28 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005224-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANDRAUS - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1005224-34.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 14/04/2016 11:15:08 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: EDUARDO ANDRAUS - EPP CNPJ: 

82.579.533/0001-34 VALOR DA CAUSA: R$ 2.932,16 CDA's Nº 's 

1055935/2014 - 1198530/2015 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação da Empresa Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Empresa 

Executada no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Empresa 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 28 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014035-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1014035-80.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 19/08/2016 16:04:21 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 

02.500.304/0001-43 VALOR DA CAUSA: R$ 1.941,41 CDA's Nº's 899028; 

1073842; 1231369; 1329957. SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CD's descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação da 

Empresa Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos 

autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos 

cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo 

recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 
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Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Empresa 

Executada no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Empresa 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Empresa Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 28 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027147-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1027147-82.2017.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 10:16:51 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL e outros EXECUTADA: MARGARETH SOARES DE OLIVEIRA 

CPF: 904.220.401-00 VALOR DA CAUSA: R$ 209,82 CDA's Nº's 2016 / 

1404478; 2017 / 1433926 - ISSQN SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA's descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de ISSQN's. Foi determinada a citação 

da Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 28 de junho de 2.018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501725-36.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO DE CASTRO MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 0501725-36.2015.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 12:32:20 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: NILO DE CASTRO MELO CPF: 358.056.508-78 

VALOR DA CAUSA: R$ 30.928,80 CDA's Nº's 2012 / 0729892; 2013 / 

0919326; 2014 / 1009070; 2015 / 1129913. SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA's descritas 

na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação 

do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, 

a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 
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pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 28 de junho de 2018 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500704-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTINO VELASCO RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 0500704-25.2015.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 09:28:56 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: ALTINO VELASCO RONDON CPF: 006.378.581-15 

VALOR DA CAUSA: R$ 16.342,80 CDA's Nº's 2012 / 0720197; 2013 / 

0927027; 2014 / 1044556; 2015 / 1150767. SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 28 de junho de 2.018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009136-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1009136-05.2017.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 24/03/2017 16:06:58 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: JOSE PERSIO ROSA DA SILVA CPF: 

086.727.509-00 VALOR DA CAUSA: R$ 8.398,92 CDA's Nº's 1121902; 

1029132; 1363408 - IPTU's. SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA's descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação 

do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, 

a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 
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pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 28 de junho de 2.018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004523-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AGUIAR FELIX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1004523-73.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 31/03/2016 16:20:46 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: CARLOS ALBERTO AGUIAR FELIX CPF: 

718.997.311-72 VALOR DA CAUSA: R$ 8.352,45 CDA's Nº's 875072 - 

1048249 - 1145602 - IPTU's. SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA's descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do 

Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004845-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ROSSI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1004845-93.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 11/04/2016 14:38:42 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: OSVALDO ROSSI JUNIOR CPF: 239.712.826-87 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.944,11 CDA's Nº's 889245 - 1002212 - IPTU's 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 
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Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o Executado no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo Executado, havendo constatação da 

inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do 

Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo Executado, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de junho de 2018 FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008063-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS DE ANDRADE MESSIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1008063-32.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 06/06/2016 15:09:42 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: ANANIAS DE ANDRADE MESSIAS CPF: 

663.041.139-00 VALOR DA CAUSA: R$ 3.221,18 CDA's Nº's 900760; 

1075756; 1153494 - IPTU's SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004345-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE SOUZA LIMA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1004345-27.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 29/03/2016 09:04:43 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: PAULO DE SOUZA LIMA JUNIOR CPF: 

004.718.148-65 VALOR DA CAUSA: R$ 2.798,08 CDA Nº 2013 / 0902179 

- IPTU SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela CDA descrita na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 
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recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o Executado no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo Executado, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de junho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004346-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1004346-12.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 29/03/2016 09:04:50 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: PAULO ROBERTO ALVES CPF: 346.472.791-20 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.639,50 CDA's Nº's 2013 / 0866429; 2014 / 

1049599; 2015 / 1179088. SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA's descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do 

Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004065-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1004065-56.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 21/03/2016 13:28:55 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA CPF: 064.755.311-20 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.514,00 CDA's Nº's 2012/0800098 - 

2013/0900832 - 2014/1053479 - 2015/1222296 SENTENÇA 196 VISTOS, 

ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação do Executado, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 
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em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003445-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1003445-44.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 09/03/2016 08:33:45 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: MAURO FERREIRA FILHO CPF: 514.495.521-53 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.077,21 CDA's Nº's 2013 / 0823820; 2014 / 

1049674 - IPTU. SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do 

Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013272-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAIR PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1013272-79.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 12/08/2016 09:08:31 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL e outros EXECUTADO: OLAIR PINHEIRO DA SILVA CPF: 

412.060.961-87 VALOR DA CAUSA: R$ 2.121,55 CDA's Nº's 836817; 

1004591; 1122311; 1286805 - IPTU. SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pelas CDA's descritas 

na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação 

do Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 
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Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36131 Nr: 2753-02.2017.811.0082

 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: LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - 

SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diomar Rezzieri - OAB:10601, 

INDIARA GABBIATTI - OAB:17939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob 

pena de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

manifestação.

3. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

4. RETIFIQUE-SE a capa dos autos, bem como os demais registros para 

constar no polo passivo somente o ESTADO DE MATO GROSSO.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36014 Nr: 2681-15.2017.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER CAMPOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Santana de 

Oliveira - OAB:4654, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16240

 Vistos.

 Analisando a resposta do acusado KLEBER CAMPOS DE CARVALHO (fls. 

46/52), não vejo presentes os requisitos numerados no artigo 397, do 

Código de Processo Penal, que orientam a absolvição sumária. Assim 

sendo, em obediência ao devido processo legal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15-08-2018 às 15h30, conforme 

determina o artigo 399, do CPP, momento em que, preenchidos os 

requisitos, deverá ser ofertada a proposta de suspensão condicional do 

processo.

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas, bem como os acusados, seu 

defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27351 Nr: 1601-84.2015.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELUSMAR MAGGI SCHEFFER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

KALITA C. SEIDIEL DOS SANTOS - OAB:20161/O, REGINALDO S. FARIA 

- OAB:7.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que impulsiono os autos a fim de intimar o patrono do requerente 

para manifestar sobre os honorários periciais.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384016 Nr: 25976-12.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ENOQUE DA SILVA 

SAMPAIO, para devolução dos autos nº 25976-12.2014.811.0042, 

Protocolo 384016, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 442348 Nr: 19019-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH SARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Executivo de pena em regular tramitação.

Progressão de regime de pena prevista para o dia 15.01.2019.

Cálculo de Pena de fls. 72, devidamente homologado às fls. 74.

Aguarde-se o cumprimento da pena imposta e/ou eventual remição.

Remeta-se cópia do cálculo ao recuperando e à Unidade Prisional.

Cumpra-se fls. 74, COM URGÊNCIA.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 514437 Nr: 6948-19.2018.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR, WESLEY 

MARCIO VIEIRA DA CRUZ, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA, 

EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA, RAPHAEL SANCHES DE LIMA, YASMIM 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21536/O, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370, JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:JULIO CESAR LOPES DA SILVA

DIANA ALVES RIBEIRO

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO

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 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jessica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 359825 Nr: 22447-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:5595 - E/MT, LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB:5340

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI

LENILDO MARCIO DA SILVA

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 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jessica Duarte

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 444633 Nr: 21463-30.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO SEBASTIÃO DA SILVA, ANDRE 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA FERNANDA SOUZA 

FARIA - OAB:9842

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 21463-30.2016.811.0042 (CÓDIGO: 444633)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): JERONIMO SEBASTIÃO DA SILVA

ANDRE ALVES DOS SANTOS

 Vistos etc.

Considerando a juntada de fls. 219/220.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 27 de junho de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 380724 Nr: 22468-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL CORREIA ALEIXO, JEFFERSON 

GARCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DO CARMO FERREIRA - 

OAB:15693/E, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:, RAQUEL CALMON 

FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em face das ausências supracitadas.

II – Defiro o pedido ministerial e concedo vista dos autos.

III – Intime-se os defensores dos réus Raphael e Jefferson para que, em 

05 dias, justifique a ausência à audiência, ou, em igual prazo, apresente 

renúncia ao mandato, sob pena de se configurar abandono de causa, o 

que, além de constitui infração disciplinar, rende ensejo à imposição de 

multa de 10 a 100 salários mínimos (art. 34, inciso XI, do EOAB e 265 do 

CPP).

IV – Após manifestação do Ministério Publico, retorne os autos conclusos.

V - Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 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:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 12444-68.2014.811.0042 (CÓDIGO: 371737)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: KEYTIANE JANYNY VIEIRA SILVA

KATIELE LIRIA CORONEL DE ALMEIDA

CLAUDISTONE DE SOUSA MENESES

Vistos etc.

Sentença condenatória prolatada às fls. 388/396.

 A acusada KEYTIANE JANYNY VIEIRA SILVA foi intimada em cartório da 

sentença condenatória em 18.05.2018, e manifestou não ter interesse em 

recorrer da sentença (fls. 402/404).

Foi expedido edital de intimação para o acusado CLAUDISTONE DE SOUSA 

MENESES em 15.05.2018 (fl. 397) e ainda não houve o decurso de prazo.

A acusada KATIELE LIRIA CORONEL DE ALMEIDA foi intimada da sentença 

condenatória (fls. 399/401), a defesa da acusada interpôs recurso de 

apelação com as devidas razões (fls. 406/418). O recurso é tempestivo 

(fl. 419).

O representante do Ministério Público apresentou as devidas 

contrarrazões (fls. 420/431).

Sendo assim, RECEBO a Apelação interposta pela ré KATIELE LIRIA 

CORONEL DE ALMEIDA, em efeito devolutivo.

Após, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades 

legais, do artigo 601, § 1º, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512051 Nr: 4652-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE SOUZA PIMENTEL BERTÃO, 

WANDERSON JORGE BARBOSA DOS REIS, ATAIDE MARQUES PEREIRA 

JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 INTIMAR O ADVOGADO DOS REUS CARLOS E ATAIDE PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR MEMORAIS ESCRITOS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 520293 Nr: 12387-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTON VAZ DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 INTIMAR O ADVOGADO DO RÉU CLEVERTON PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR MEMORIAIS ESCRITOS

5ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437626 Nr: 14057-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TEODORO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS TEODORO GUEDES, Cpf: 

05073672194, Rg: 2415523-3, Filiação: Marcolina Teodoro de Moraes e 

Manoel Quirino Guedes, data de nascimento: 14/04/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pedreiro / serviço de vaqueiro, Telefone 

9975-5018. 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. Bem como, para que constitua novo advogado para sua 

defesa ou declare que necessita de nomeação de Defensor Público, para, 

querendo, apresentar recurso de apelação em face da sentença 

condenatória de fls. 147/151 no prazo legal..

Sentença: Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO 

PROCEDENTE a exordial acusatória para condenar MARCOS TEODORO 

GUEDES nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no 

artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fulcrado no 

princípio da individualização das penas, passo à dosimetria das 

reprimendas: Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, 

eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma 

penal. Os antecedentes são favoráveis, uma vez que o acusado é 

primário. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos 

para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime punidas 

pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são favoráveis, uma 

vez que a res furtiva foi recuperada. Por fim, o comportamento da vítima 

demonstra-se neutro, segundo o Informativo nº 532, do Superior Tribunal 

de Justiça, “o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é 

circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção”. Dessa 

maneira, todas as circunstâncias judiciais são favorável, fixa-se a 

pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa. Na segunda fase, verifica-se existir uma circunstância 

atenuante da confissão e inexistir agravantes. Entretanto, deixo de aplicar 

a atenuante da confissão, uma vez que a pena já se encontra no mínimo 

legal. Na terceira fase, tendo em vista que o crime foi praticado em 

concurso de agentes, nos termos do art. 157, § 2º, II do Código Penal, 

aumento em 1/3 a pena aplicada, totalizando 05 anos e 04 meses de 

reclusão. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações 

constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a 

pena de multa em 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época dos fatos.Do crime de corrupção de 

menor (art. 244-B da Lei 8.069/90) Critério de fixação da pena-base: no 

caso apresentado, tendo em vista que para este crime nenhuma 

circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base no 

mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão. Na segunda fase, não obstante 

a presença de uma circunstância atenuante (confissão), por força do 

disposto na súmula 231 do STJ, permanece a pena no seu mínimo legal, o 

que impossibilita a sua redução. Na terceira fase, inexiste causa de 

diminuição ou aumento de pena a ser considerada. Assim, fixo a pena final 

para este delito em 01 ano de reclusão, a qual torno definitiva para este 

crime, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou 

diminuição da pena.Do concurso formal de crimes Comprovado que o 

acusado, mediante uma só ação, praticou crimes diversos (roubo e 

corrupção de menores), imperativo o reconhecimento do concurso formal 

de crimes. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do concurso formal 

de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal quando o agente, mediante 

uma só ação, pratica dois delitos distintos. Assim, conforme orientação 

dos Tribunais Superiores, o crime de corrupção de menores é formal, 

posto que para sua configuração, que o agente imputável pratique com o 

adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. (...) Critério de 

fixação do concurso formal: entendo que o aumento descrito no art. 70 do 

Código Penal deve ser realizado acima do mínimo legal, motivo pelo qual 

aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando, para este delito, numa pena 

de 06 anos de 02 meses de reclusão e 15 dias-multa.Regime de pena: 

considerando que o réu não é tecnicamente primário, nos termos do art. 

33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o 

cumprimento da reprimenda. Substituição da pena: incabível a substituição 

em razão do quantum aplicado.Disposições gerais Concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade, na medida em que inexistem os requisitos 

preventivos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Isento-o do 

pagamento de custas processuais, por ser pobre na forma da Lei (artigo 

3º, inciso II, da Lei Estadual nº 7.603/2001). No concernente à reparação 

de danos (art. 387, inciso IV, do CPP), deixo de reconhecer o valor 

indenizatório por não ter sido realizado pedido expresso nesse sentido 

pelo representante ministerial . Nos termos do artigo 387, §2º, do Código 

de Processo Penal, tem-se que o tempo de prisão provisória não alterará o 

regime inicial de cumprimento de pena do acusado, consignando que a 

detração penal será realizada oportunamente pelo juízo da execução 

penal. Intimem-se as vítimas na forma do artigo 201, §2º, do Código de 

Processo Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos pelo fato da pena aplicada superar o limite indicado no 

art. 44 do Código Penal, e por ter sido o delito cometido mediante grave 

ameaça. Incabível, também a suspensão condicional da pena.Condeno o 

réu Marcos Teodoro Guedes ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Certifique-se a Sra. Gestora quanto a existência de objetos 

apreendidos nos atos. Em caso positivo, comunique-se o trânsito em 

julgado desta sentença ao M.M. Juiz Diretor do Fórum, para que adote as 

providências cabíveis, nos termos do capítulo 07, seção 20 item 7.20.7 da 

CNGC.A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do art. 49 e 50 do Código Penal. Tendo em vista o teor do art. 6º do 

Provimento nº40/2014/CGJ, comunique-se à Procuradoria Geral do 

Estado/MT.Caso haja recurso interposto por qualquer das partes, após 

confirmada a sentença em segunda instância, expeça-se a guia de 

execução criminal.Transitada em julgado definitivamente, certifique-se, 

anote-se nos livros respectivos, comunicando-se à Justiça Eleitoral (artigo 

15, inciso III, da Constituição Federal) e ao Instituto de Identificação e 

proceda-se o lançamento do nome do Réu no rol dos culpados.Anote-se, 

inclusive junto ao Cartório Distribuidor, procedendo-se ao cálculo das 

penas pecuniárias impostas. Cuiabá/MT, 05 de dezembro de 2016.Silvana 

Ferrer Arruda 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, WEKSLEY BALTAZAR 

SILVA, digitei.

Cuiabá, 29 de junho de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda
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 Cod. Proc.: 419357 Nr: 24693-17.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER BARBOSA SALES, BRHENDOW 

OLLIOM BISPO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 Impulsiono os autos com fins a intimação dos patronos dos réus para 

conhecimento e providencias quanto a decisão de fls. 183 do processo 

em epigrafe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 52303 Nr: 2992-49.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO VIANA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10226

 Intimo a Advogada de Defesa Dra. Selia Borges de Morais Rodrigues, 

OAB-MT n°10.226, para informar se ainda patrocina a defesa do acusado 

CARLOS EDUARDO VIANA CRUZ, em sendo positiva a resposta Intimo-a, 

novamente, para apresentar suas alegações finais por escrito, na forma 

de memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 375290 Nr: 16566-27.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA ESTER DE OLIVEIRA MUNDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 Em razão do substabelecimento de fls. 95, Intimo o Advogado de Defesa 

Dr. ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO, OAB-MT 5324, para manifestar 

acerca do parecer do Ministério Público Estadual de fls. 104/107, onde 

requer a absolvição sumária da acusada ELIANA ESTER DE OLIVEIRA 

MUNDEL e o arquivamento do feito,no prazo de 05 (cinco)dias.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 334986 Nr: 15806-49.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS CUNHA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Intimar o Dr.Delci Baleeiro Souza-OAB/MT nº10.246, advogado do 

recuperando Josias Cunha do Nascimento, para a audiência de Instrução 

e Julgamento redesignada para o dia 13 de setembro de 2018, às 

14h20min.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 513786 Nr: 6371-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIOR CESAR NORONHA - 

OAB:15391

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 135174 Nr: 2344-30.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ANTONIO PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GUILHERME 

HERBES - OAB:OAB/SC 16.016, JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/MT, SAMARA ZMOZINSKI - OAB:OAB/SC 

33.720

 Intimação para a defesa apresentar alegações finais no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 336016 Nr: 17068-34.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR NUNES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIÃO ORLANDO DE 

OLIVEIRA LOTT - OAB:, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:9793

 Autos n. 17068-34.2012.811.0042.

I. Em razão do conflito de pauta com a 2ª Vara da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher redesigno a audiência para o dia 24.09.2018 às 17 

horas e 10 minutos.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 14 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 528632 Nr: 20468-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEY RAMÃO BENEDITO DE ALMEIDA, SÉRGIO PEREIRA 

DE SOUZA, EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR, GEOVANI JULIÃO DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE DO 9º COMANDO REGIONAL 

DA PMMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O, ELISANGELA PERAL DA SILVA - OAB:13404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o fumus boni juris, INDEFIRO os pedido 

liminar.Intime-se a defesa dos pacientes desta decisão.Requisitem-se 

informações da autoridade indigitada coatora, para serem prestadas no 

prazo de cinco dias, conforme disposto no art. 472, CPPM, transmitindo-se 

a ela cópia da presente decisão.Após, manifeste-se o Ministério Público no 

prazo de 48 horas.Às providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de 

Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 442074 Nr: 18746-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREIS FILHO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB/MT 4541-B - OAB:4541-B/MT

 CERTIFICO que a sessão de instrução designada para o dia 02.07.2018, 

às 13h30min, não se realizará por força da Portaria nº 841/2018-PRES 

TJ/MT (DJE nº 10284, pág. 57), que declara ponto facultativo no âmbito da 

Justiça Estadual de Mato Grosso, no dia 02.7.2018 (segunda-feira), em 

virtude do jogo da Seleção Brasileira de Futebol nas oitavas de final da 

Copa do Mundo FIFA 2018. Assim, faço os autos conclusos para 

readequação de pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 304201 Nr: 1934-98.2011.811.0042

 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): CARLOS ESTEVÃO SOUZA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu advogado para ciência 

do Ofício nº 1935/2018 recebido da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop 

- MT em que, foi designada audiência para o dia 16/07/2018, às 16h20min, 

para inquirição da Testemunha TADEU PAULO BELLINCANTA, nos autos 

de Carta Precatória nº 16160-82.2017.811.0015 – Código nº 312616, para 

querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 505684 Nr: 44699-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kátia Cristinna Rodrigues - 

OAB:13451, renata moreira de almeida vieira neto debesa - 

OAB:11674/b

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, para 

ciência da audiência designada pela 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra, 

nos autos da Carta Precatória n. 10792-35.2018.811.0055, para o dia 

25/07/2018, às 15h20min, com a finalidade de proceder ao interrogatório e 

inquirição de MAURIVAN CARNEIRO DE CARVALHO, ANDERSON PEREIRA 

DE AMORIM, PAULO CEZAR BISPO VIEIRA e WENDEL DONIZETE 

DERMONDES DE AGUIAR, para que o causídico acompanhe a audiência no 

Juízo Deprecado, caso contrário, a ré deverá firmar declaração de 

impossibilidade de custear a ida do advogado àquele Juízo.

 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: INTIMAÇO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência do Malote Digital (nº de Rastreabilidade 81120183473083) recebido 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT em que, foi designada 

audiência para o dia 30/07/2018, às 16h30min, para inquirição da 

Testemunha KEROLLAY CASSINI BIANCHI, nos autos de Carta Precatória 

Código nº 309803, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 506067 Nr: 45061-76.2017.811.0042

 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): FELIPI ANDRÉ LESSA PIRES, MAXMICIANO 

PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do ilustre ADVOGADO sobre a expedição de 

Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Cláudia-MT para inquirição das 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público: WESLEY RIBEIRO PEREIRA 

e NÚBIA MARIA MARQUES, bem como para no prazo legal, querendo, 

apresentar quesitos visando instruir a aludida Deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 318930 Nr: 18466-50.2011.811.0042

 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): JAILSON ARAÚJO DE LIMA, MÁRCIO JOSUÉ 

DE CAMPOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYULRIMAN PINTO DE 

ANDRADE - OAB/MT 4966 - OAB:4966, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS - OAB:2218/RO

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a expedição de missiva não suspende o andamento 

do feito, abram-se vistas às partes para, no prazo de 5 dias, manifestarem 

se têm diligências a requerer (art. 427 CPPM), devendo a declaração 

noticiada pela defesa do réu Jailson ser juntada no referido prazo.

 Não havendo requerimentos, abram-se vistas para, no prazo de 8 dias, 

apresentarem alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 507632 Nr: 453-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILO NASCIMENTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DIAS DE MIRANDA, WALLISSON 

MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, REGINA DE OLIVEIRA 

DESSUNTE - OAB:24238/0

 Certifico que a Carta Precatória com finalidade de ouvir a testemunha Ane 

Lise Hovoruski foi distribuida na Comarca de Foz do Iguaçu/PR, na 3ª Vara 

Criminal, sob o n.º 16200-44.2018.8.160030.

Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: expedir Ofício para encaminhar a procuração da 

Advogada da testemunha Ane Lise, bem como solicitar informações sobre 

a distribuição da carta precatória na comarca de São Paulo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 507632 Nr: 453-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
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NILO NASCIMENTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DIAS DE MIRANDA, WALLISSON 

MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, REGINA DE OLIVEIRA 

DESSUNTE - OAB:24238/0

 “Vistos, etc.

 I- Diante do requerimento feito pelo douto Promotor de Justiça (ocorrência 

02), dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação 

acerca das testemunhas faltantes pelo prazo de 48 horas.

II- Desde já, designo o dia 18 de julho de 2018, às 15h20 para a oitiva das 

testemunhas faltantes, bem como os interrogatórios dos acusados. 

Expeça-se o necessário para a realização do ato, sendo que a 

testemunha Plinio comparecerá indepentemente de intimação como 

informado pela defesa do acusado Guilherme.

 III- Por fim, os acusados Guilherme e Wallison informaram que estão 

sofrendo ameaças na PCE, razão pela qual, DETERMINO que o diretor da 

unidade tome ciência dessas ameaças e ultime meios para garantir a 

integridade física dos custodiados, utilizando deste como mandado para 

cumprimento pelo líder de equipe dos agentes prisionais da PCE.

 IV- Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Macêdo Santos, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 507632 Nr: 453-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILO NASCIMENTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DIAS DE MIRANDA, WALLISSON 

MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, REGINA DE OLIVEIRA 

DESSUNTE - OAB:24238/0

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para manifestar sobre a certidão 

negativa de intimação da testemunha JHESYKA REGINA NASCIMENTO 

SANTOS, indicando novo endereço ou trazendo a mesma, independente 

de intimação.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 522545 Nr: 14583-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DO NASCIMENTO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO WILLIAN DESTO 

RIBEIRO - OAB:13238-E

 Vistos, etc.

Considerando que tempestivo (fl. 170) , RECEBO o recurso de apelação 

interposto pela defesa do sentenciado Emerson do Nascimento de Brito (fl. 

169).

De consequência, intime-se a defesa para oferta das razões recursais, 

oportunidade que também deverá ser intimada para encaminhar as 

contrarrazões referentes ao apelo ministerial de fls. 153/157.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público, para oferta das contrarrazões.

Em seguida e estado os autos corretamente instruídos, encaminhe-se ao 

E. TJ/MT.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 517628 Nr: 9878-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GOMES DA SILVA, DIEGO FERNANDO 

PILETTI BACK, TANITON CAMARGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NPJ - UNIC PANTANL - OAB:, 

SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT

 Nos termos da CNGC da decisão de folhas 176/178, intimo o 

NPJ/Unijuris/Pantanal para, no prazo legal, apresentar defesa prévia aos 

autos de Lucas Gomes da Silva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334197 Nr: 14810-51.2012.811.0042

 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): ERIC JONAS DE ALMEIDA SILVA, 

CLODOMILSON FRANÇA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:12934/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133/MT, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA, para devolução dos autos nº 14810-51.2012.811.0042, 

Protocolo 334197, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 509168 Nr: 1949-23.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILDO SILVA RIOS, ALDEMIR DE ASSIS 

CAMPOS, WANDERSON PINHEIRO DE SOUZA, FABIO BARBOSA FRERES, 

GILSON RODRIGUES SANTOS, AMAURI MILHOMEM DE SOUZA, 

DEJACLILTON VIEIRA MOREIRA, MARLOAN GOMES CORDEIRO, 

JERONIMO GABRIEL ALVES DOS SANTOS MOREIRA, CARLA EDUARDA 

RODRIGUES DOS SANTOS, EMMYLLE SOUZA DA SILVA, CARLOS 

LEONARDO OLIVEIRA LEAL, WILLIAN FEREIRA CANDIDO, BRUNO 

ARAÚJO DE OLIVEIRA, FRANK SOUZA SANTOS, FABIO BASTOS 

SANTANA, JOSEPH APARECIDO PEREIRA DA SILVA, KYWSLLEN 

MARTINS VIEIRA, CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA, FERNANDO 

FERREIRA ABREU, MAXWUEL MENDES VIEIRA, JEAN CARLOS MORENO 

CAVALCANTE, ELIOMAR MARTINS SANTOS, LUAN PATRIK FERNANDES 

TOLEDO, ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOULART, GIOVANNE CARLOS 

ANDRADE SOUZA, MAXSUEL SOUSA DA SILVA, JOÃO BOSCO ALVES 

DE OLIVEIRA FILHO, WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ, CRISTIAN 

LUCAS PEREIRA BARBOSA, LADY DAYANA MARCIA MAGALHÃES 

MARTINES, JUNINHO DE TAL, TAMIRIS HECK, PEDRO HENRIQUE SOUZA 

LOPES, JHONISCLEY VIEIRA BRITO, LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA 

SILVA, MURILO JOSE BORGES FARIAS, NEILSON GABRIEL ALVES DA 

SILVA, IZES ARIEL SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, Ary da Costa Campos - OAB:16.944/B, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Silvana 

Paula Gomes - OAB:OAB/GO 37.682
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 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva em 

favor de WANDERSON PINHEIRO DE SOUZA (fls. 600/612), TAMIRES 

HECK (fls. 625/633) e CRISTIAN LUCAS PEREIRA BARBOSA (fls. 

741/743), mantendo intactos os fundamentos da decisão de fls. fls. 

252/293.Intime-se.Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.Jorge Luiz Tadeu 

RodriguesJuiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 473019 Nr: 12934-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES, 

MARCOS ROBERTO ALVES, VANDERLEI DA SILVA ABREU, VAIL DA 

SILVA ABREU, ALEX MACEDO DE OLIVEIRA, ANA LUCIA PEREIRA DE 

ARRUDA, CERILO PINTO DE FRANÇA, VALDEIR PONTES DO 

NASCIMENTO, PAULO ROBERTO LEAL, JONE ANTONIO FERREIRA, 

PAULO CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ 

CARLOS PEREIRA - OAB:11810/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT, RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:7697/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT, Samuel Aparecido 

Giraldelli - OAB:14718, VILMAR DO CARMO ADORNO - OAB:16247/B, 

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO LEGAL para as defesas dos 

acusados VAIL DA SILVA ABREU; e VANDERLEI DA SILVA ABREU 

apresentarem as razões de apelação, embora devidamente intimada, 

conforme fl. 1506.

Quanto aos acusados MARCOS ROBERTO ALVES e PAULO ROBERTO 

LEAL, abro vistas dos autos à Defensoria Pública para apresentar as 

razões do recurso dos seus assistidos, no prazo legal, conforme 

determinado às fls. 1442/1442v.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 453402 Nr: 30569-16.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLE DE ARRUDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da acusada, Dr. Márcio Sales de Freitas, OAB/MT nº 7.888, 

para que apresente alegações finais, na forma de memoriais, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 387134 Nr: 1157-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA COSTA E FARIA, EDVALDO DE 

PAIVA, SIVALDO ANTONIO DA SILVA, PAULO VITOR BORGES 

PORTELLA, JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA, VANESSA ROSIN 

FIGUEIREDO, RICARDO JOSÉ MARQUES DOS REIS, JESUS ONOFRE DA 

SILVA, LUIZ ANTONIO MEDRADO QUEIROZ, RODRIGO DE MARCHI, 

ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA, MURILO CESAR LEITE GATTASS 

ORRO, ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA, ADILSON VILARINDO 

DE ALMEIDA, ROSANA GULARTE DOS SANTOS SILVA, WILLIAN LUIZ DA 

SILVA, SILVIO CEZAR CORRÊA ARAÚJO, LÍDIO MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994/MT, AUGUSTO BOURET ORRO - OAB:22974/O, CLAUDINEI 

FORTUNATO DO PRADO - OAB:16020, CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18.823, CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - 

OAB:13941, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, EDUARDO RIBEIRO ARAÚJO - OAB:17653, EUSTAQUIO INACIO 

DE NORONHA NETO - OAB:12548, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, 

Felipe Ribeiro Araujo - OAB:20.193, HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:11322, JOELMA MEDEIROS GONÇALVES - 

OAB:18275/O, JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:15759-A, Leonardo 

Moro - OAB:, Lucilo de Freitas Macedo Filho - OAB:14415, LUIZ 

ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:19.714, RENAN FERNANDO SERRA 

ROCHA SANTOS - OAB:19.701, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6.084, 

UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4754, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464, 

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - OAB:12649/O

 Processo nº: 1157-74.2015.811.0042

Código nº: 387134

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face dos acusados NILSON DA 

COSTA E FARIA, EDVALDO DE PAIVA, SIVALDO ANTONIO DA SILVA, 

PAULO VITOR BORGES PORTELLA, JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA, 

VANESSA ROSIN FIGUEIREDO, RODRIGO DE MARCHI, ROSELI DE FÁTIMA 

MEIRA BARBOSA, JESUS ONOFRE DA SILVA, MURILO CÉSAR LEITE 

GATTASS ORRO, LUIZ ANTONIO MEDRADO QUEIROZ, ILDEVAN PIETRO 

GOMES LUZARDO PIZZA, RICARDO JOSÉ MARQUES DOS REIS, ADILSON 

VILARINDO DE ALMEIDA, WILLIAN LUIZ DA SILVA, ROSANA GULARTE 

DOS SANTOS SILVA, SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO, LIDIO MOREIRA 

DOS SANTOS, RICARDO MÁRIO CECCARELLI, PAULO CESAR LEMES, 

JOELDES LAZZARI LEMES, VALENTINA DE FÁTIMA DRAGONI, AROLDO 

PORTELA DA SILVA, WAGNER FERREIRA DE VASCONCELOS, 

ROSAMARIA FERREIRA DE CARVALHO, KAREN RUBIN, FRANCISCO 

CARLOS DE PINHO, ELDO LEITE GATASS ORRO, FABIANO DE FREITAS 

ALMEIDA, JOSENILTON MAGALHÃES BEZERRA, VALDIZAR PAULA DE 

ANDRADE, SILVA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS, EVANDRO 

GUSTAVO PONTES DA SILVA, ISABELA KARLA CAMPOS SANTANA, 

PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, HELIZA ROCHA GOMES DUARTE, todos 

devidamente qualificados nos autos, conforme imputações descritas às 

fls.06/195 e 13585/13596.

Após a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 15504/15550), houve 

novo recebimento da denúncia (fls. 15627/15628) no dia 28 de novembro 

de 2016.

Com efeito, até o presente momento apresentaram resposta à acusação: 

Roseli de Fátima Meira Barbosa – fls. 15665; Rodrigo de Marchi – fls. 

15724/15725; Vanessa Rosin Figueiredo – fls. 15781/15805; Jean Estevan 

Campos Oliveira – fls. 15903; Silvio Cezar Correa de Araújo – fls. 

15707/15709; Lídio Moreira dos Santos – fls. 15943/15946; Luiz Antônio 

Medrado de Queiroz – fls. 15899 e fls. 15935/15937; Willian Luiz da Silva - 

fls. 15899 - fls. 15899; Murilo César Leite Gattass Orro - fls. 15899; 

Ricardo José Marques dos Reis – fls. 15666/15670; Adilson Vilarindo de 

Almeida – fls. 15689/15691; Rosana Gularte dos Santos – fls. 15780; 

Idevan Pietro Gomes Luzardo Pizza – fls. 15726/15774; Jesus Onofre da 

Silva – fls. 15806; Paulo Vitor Borges Portela - fls. 15899 e fls. 15893; 

Nilson da Costa e Faria – fls. 15692/15695; Edvaldo de Paiva – fls. 15778; 

Sivaldo Antônio da Silva – fls. 15779; Valentina De Fátima Dragoni – fls. 

15840.

Os demais acusados não apresentaram resposta à acusação.

 Diante do excessivo número de acusados, complexidade dos fatos, 

denúncia com 38 (trinta e oito) fatos e várias testemunhas de acusação e 

defesa, entendo conveniente a separação do processo para que não haja 

tumulto processual e prolongamento exagerado do feito. Neste sentido é o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, citado por Rogério Sanches:

Acolho, como razão de decidir, essa promoção do Ministério Público 

Federal (fls. 39/42), determinando, em consequência, a separação destes 

autos (CPP, art. 80). A presente medida é determinada com apoio no art. 

80 do CPP, que autoriza a separação do feito, presente motivo relevante 

que torne conveniente a adoção de tal providência, como sucede nas 

hipóteses em que se registra pluralidade de investigados e/ou de 

denunciados (HC 87.867-MC/RR, REL. MIN. CELSO E MELLO – inq 2089/ro, 

Rel. Min. CELSO MELLO – Inq 2091/RR REL. MIN. MENEZES DIREITO – INQ 

2548-AGR-ED/DF, REL. MIN. MENEZES DIREITO – PET 2.020-QO/MG, REL. 

MIN. NÉRI DA SILVEIRA – PET 3.100/TO, REL. MIN. CARLOS VELLOSO – 

PET 3.838/RO, REL MIN. MARCO AURÉLIO” (STF – INQ Nº. 3357-PR – REL. 

MIN. CELSO DE MELLO, J. 25.03.2014) .

O processo seguirá com relação aos acusados que já apresentaram 

resposta à acusação: NILSON DA COSTA E FARIA, EDVALDO DE PAIVA, 

SIVALDO ANTONIO DA SILVA, PAULO VITOR BORGES PORTELLA, JEAN 

ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO, RODRIGO 
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DE MARCHI, ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA, JESUS ONOFRE DA 

SILVA, MURILO CÉSAR LEITE GATTASS ORRO, LUIZ ANTONIO MEDRADO 

QUEIROZ, ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA, RICARDO JOSÉ 

MARQUES DOS REIS, ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA, WILLIAN LUIZ 

DA SILVA, ROSANA GULARTE DOS SANTOS SILVA, SILVIO CEZAR 

CORREA ARAUJO, LIDIO MOREIRA DOS SANTOS, VALENTINA DE FÁTIMA 

DRAGONI e será desmembrado com relação aos demais réus, formando 

autos suplementares.

 Assim, dou seguimento ao processo, passando a analisar a resposta à 

acusação apresentada pelos denunciados acima mencionados.

Pois bem.

Antes de analisar cada defesa apresentada, registro que os casos de 

absolvição sumária estão previstos no artigo 397 do CPP, in verbis:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar:

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, 

salvo inimputabilidade;

 III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

IV - extinta a punibilidade do agente.

 Nesta fase da persecução penal, o Magistrado deve se ater à análise da 

admissibilidade da demanda instaurada, não sendo momento para o 

julgamento do mérito, sob pena de prejulgamento da causa (Habeas 

Corpus nº 47.193/SC (2014/0089500-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge 

Mussi. DJe 17.05.2017).

 Assim, todas as teses apresentadas que se confundirem com o mérito e 

eventuais nulidades de provas deverão ser analisadas após a instrução 

processual em preliminar, prejudicial e mérito da sentença.

Menciono a jurisprudência:

(...) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU 

PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL, AFASTANDO AS HIPÓTESES DE 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXTENSA. POSSIBILIDADE DE 

MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SUCINTA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. 

Após a reforma legislativa operada pela Lei 11.719/2008, o momento do 

recebimento da denúncia se dá, nos termos do artigo 396 do Código de 

Processo Penal, após o oferecimento da acusação e antes da 

apresentação de resposta à acusação, seguindo-se o juízo de absolvição 

sumária do acusado, tal como disposto no artigo 397 do aludido diploma 

legal. 2. A alteração criou para o magistrado a possibilidade, em 

observância ao princípio da duração razoável do processo e do devido 

processo legal, de absolver sumariamente o acusado ao vislumbrar 

hipótese de evidente atipicidade da conduta, a ocorrência de causas 

excludentes da ilicitude ou culpabilidade, ou ainda a extinção da 

punibilidade, situação em que deverá, por imposição do artigo 93, inciso IX, 

da Constituição Federal, motivadamente fazê-lo, como assim deve ser 

feito, em regra, em todas as suas decisões. 3. Esta Corte Superior de 

Justiça firmou o entendimento de que a motivação acerca das teses 

defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita deve ser 

sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão 

ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda. Precedentes. 

4. Na espécie, tendo o togado singular afastado a inépcia da denúncia e 

consignado que as teses de atipicidade da conduta, ausência de dolo e 

inconstitucionalidade do crime em questão dependeriam de dilação 

probatória, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão 

impugnada, o que impede o reconhecimento da eiva suscitada na 

irresignação. 5. Recurso desprovido. (Recurso em Habeas Corpus nº 

47.193/SC (2014/0089500-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. DJe 

17.05.2017).

 Ainda, nesta fase da persecução penal vigora o princípio do “in dubio pro 

societate”, ou seja, na dúvida de eventual prática delitiva o processo 

deverá seguir o seu tramite normal.

Vejamos a doutrina:

Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Vigora, então, no 

momento da absolvição sumária, o princípio do in dubio pro societate, ou 

seja, havendo dúvida acerca da presença de uma das hipóteses do art. 

397 do CPP, incumbe ao juiz rejeitar o pedido de absolvição sumária. 

(LIMA, Renato Brasileiro. MANUAL DE PROCESSO PENAL. Volume único. 

Salvador: Juspodivm, 2014, pg. 1252).

Pelo que se depreende da análise dos autos, os acusados JEAN 

ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA – fls. 15903; MURILO CÉSAR LEITE 

GATTASS ORRO - fls. 15899; LUIZ ANTONIO MEDRADO DE QUEIROZ – 

fls. 15899 e fls. 15935/15937; WILLIAN LUIZ DA SILVA - fls. 15899 - fls. 

15899; VALENTINA DE FÁTIMA DRAGONI – fls. 15840; ADILSON 

VILARINDO DE ALMEIDA – fls. 15689/15691 e RODRIGO DE MARCHI, às 

fls. 15724/15725 e fls. 13428/13429, todos manifestaram que farão suas 

defesas em alegações finais.

 PAULO VITOR BORGES PORTELA em resposta à acusação às fls. 

13247/13275, fls. 15899 e fls. 15893, em síntese, argui a preliminar de 

nulidade da interceptação telefônica às fls. 13250, sob o argumento de 

que não houve pedido de interceptação em relação ao acusado e que às 

fls. 1009/1019 houve decisão de ofício determinando a quebra de sigilo de 

seu telefone. Alega que a decisão foi carente de fundamentação, pois não 

haveria qualquer elemento a justificar a decretação da interceptação de 

Paulo Victor. Sustenta a ausência de justa causa com relação ao fato 2 

(falsidade ideológica) pela criação do instituto INDESP , CONCLUIR e IDH, 

pois não teria qualquer participação no fato delituoso.

 Defende a ausência de pressuposto processual (ilegitimidade de parte) 

com relação ao 3º fato, pela ausência de indícios de participação do 

acusado Paulo Vitor, já que ficou demonstrado que a pessoa que teria 

feito o requerimento de inscrição do IDH seria a pessoa de Ricardo Mario 

Ceccareli.

 No mérito, alega a não ocorrência da prática delitiva, porque quando 

assumiu o instituto IDH, o convênio já existia e teve a necessidade de 

realizar o termo aditivo diante das dificuldades financeiras.

Os argumentos não são suficientes para o juízo de absolvição sumária, 

diante da existência de outros elementos informativos que evidencia os 

indícios de autoria e materialidade, conforme apresentado no Procedimento 

Investigatório (PIC 07/2013-PRC), bem como acordo de delação premiada 

homologada novamente (às fls. 52 dos autos Cod. Id. 412677 e autos 

420210) e interceptação telefônica autos cod. Id. nº. 347064. Ademais, 

passarei a analisar as questões prejudiciais em momento oportuno, uma 

vez que no decorrer da instrução haverá a possibilidade de existência de 

provas independentes, de modo que a tese defensiva deverá ser 

analisada como prejudicial da sentença.

JESUS ONOFRE DA SILVA apresenta resposta à acusação às fls. 15806 

e ratifica a defesa formulada às fls. 14053/14062. Em síntese, alega a 

inépcia da denúncia do crime de organização criminosa, porque os fatos 

teriam ocorrido antes da vigência da lei. Sustenta a ausência de justa 

causa do crime descrito no art. 312 c/c art. 327, por ter esclarecido os 

fatos e não ser o autor dos delitos. Por fim, alega a atipicidade do crime de 

lavagem de dinheiro, porque não há ocorrência de crime antecedente, 

requerendo a absolvição sumária.

Da mesma forma, a alegação de atipicidade da conduta não ficou provada 

neste momento, diante dos indícios de autoria e materialidade presentes 

nos autos, devendo ser analisada em sentença penal e necessário 

encerramento da instrução penal.

 VANESSA ROSIN FIGUEIREDO apresenta resposta à acusação às fls. 

15781/15805. Em síntese, sustenta a presença de preliminar de inépcia da 

acusação sob o argumento de que a denúncia se baseia em captação 

ambiental realizada pelo acusado Rodrigo de Marchi e da delação de Paulo 

Cesar da Costa Lemes, que foi anulada.

Afirma que a denúncia é genérica e não individualiza a conduta da 

acusada Vanessa, o que viola o art. 41 do CPP. Argumenta que foi 

quebrado o sigilo bancário e fiscal, porém não teria sido comprovada a 

sua participação. Argumenta que inúmeros contratos foram realizados na 

Secretaria de Trabalho e que a acusada não teria atribuição de fiscalizar a 

apresentação de documentação para celebração dos contratos, que seria 

de responsabilidade do assessor de Rodrigo de Marchi. Assevera que ela 

não era ordenadora de despesas, não emitia parecer técnico e não fazia 

parte da comissão. Defende a presença de preliminar de prova ilícita da 

gravação ambiental realizada por Rodrigo de Marchi para prejudicar a 

acusada, violando a intimidade e vida privada.

 Ocorre que, a denúncia está formalmente e materialmente em ordem, 

preenchendo todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, já que a 

denúncia descreveu a conduta da acusada de forma clara e suficiente, 

não sendo caso de reconhecimento de rejeição da denúncia. Com relação 

a tese de nulidade das provas produzidas na fase investigatória, postergo 

a análise para prejudicial da sentença penal. As demais teses se 

confundem com o mérito, devendo ser analisadas em momento oportuno 

após o encerramento da instrução penal, já que há outros elementos de 

provas de evidencia sua participação nos delitos narrados na denúncia.

 O acusado RICARDO JOSÉ MARQUES DOS REIS apresenta resposta à 
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acusação às fls. 15666/15670. Em síntese, assevera a ausência de 

elementos informativos que indique sua participação nos supostos delitos 

narrado na denúncia. Sustenta a ausência de justa causa para o crime de 

organização criminosa, descrito no art. 2º da lei 12.850/2013 pelo princípio 

da anterioridade. Ao final requer o reconhecimento de sua inocência.

Vejo que não foram identificados elementos para justificar absolvição 

sumária, já que a denúncia narra de forma suficiente a conduta do 

acusado RICARDO JOSÉ MARQUES DOS REIS. Ademais, as teses 

defensivas se confundem com o mérito e deverão ser analisadas após a 

instrução criminal, na sentença penal.

 Com relação ao art. 2º da lei 12.850/13, há indícios de envolvimento na 

organização criminosa e sua eventual subsunção a norma deverá ser 

analisada na sentença, após a instrução.

NILSON DA COSTA E FARIA em resposta em acusação às fls. 

15692/15695, defende a inépcia da denúncia, porque a acusação não 

teria descrito os fatos de forma ordenada, afrontando o princípio da ampla 

defesa. Sustenta que o Ministério Público não descreveu a conduta do 

acusado de forma pormenorizada violando o art. 41 do CPP. Ao final, 

requer a rejeição da denúncia nos termos do art. 395 do CPP.

A tese não é suficiente para embasar a absolvição sumária e rejeição da 

denúncia, já que o Ministério Público narrou satisfatoriamente a 

participação do acusado Nilson Da Costa E Faria, havendo indícios de sua 

participação às fls. 13565/13568, fls. 13608, fls. 15 – Autos Cod. Id. 

420210, devendo as demais teses apresentadas serem enfrentadas após 

a instrução, em sentença.

O acusado SILVIO CEZAR CORREA DE ARAUJO em resposta à acusação 

às fls. 15707/15709 ratifica a defesa às fls. 14011/14046. Alega a 

preliminar de incompetência absoluta por envolvimento de pessoas com 

foro por prerrogativa de função. Argumenta que a interceptação foi 

proferida por juízo incompetente, diante de pessoas envolvidas com foro 

por prerrogativa. Defende que a denúncia é inepta porque não expôs a 

descrição fática com todas as suas circunstâncias, violando o art. 41 do 

CPP. Também defende a ausência de justa causa para ação penal por não 

existir lastro probatório mínimo. Menciona que os elementos informativos 

extraídos da delação premiada não é o suficiente a justificar a denúncia e 

eventual decreto condenatório. Sustenta que houve vício na homologação 

da delação premiada, pois teria havido a participação do juízo na colheita 

do interrogatório. Requer a absolvição sumária por atipicidade da conduta. 

No mérito alega que não houve a comprovação da prática do crime de 

organização criminosa, crime de peculato ou qualquer outro delito.

Com relação a alegação de incompetência por foro de prerrogativa de 

função, resta superada a discussão, pois nenhum dos acusados 

possuem tal prerrogativa.

As eventuais nulidades de provas também deverão ser analisadas em 

prejudicial do mérito, razão pela qual postergo a manifestação para 

sentença.

Com relação ao vício na homologação premiada, também está superada a 

discussão diante da nova homologação (fls. 52/52 dos autos cod. Id. 

412677), ressaltando que os depoimentos prestados por Paulo César 

Lemes servem de base para oferecimento da denúncia e é meio de 

obtenção de provas apto a demonstrar indícios de autoria e materialidade 

delitiva.

Renato Brasileiro de Lima dispõe: “A colaboração premiada funciona como 

importante técnica especial de investigação, enfim, um meio de obtenção 

de prova. Por força dela, o investigado (ou acusado) presta auxílio aos 

órgãos oficiais de persecução penal na obtenção de fontes materiais de 

prova” .

Urge salientar que há outra colaboração premiada homologada nos autos 

cod. Id. nº. 420210, realizada por SILVADO ANTÔNIO DA SILVA.

 As demais teses apresentadas se confundem com o mérito e serão 

analisas na sentença.

A acusada ROSANA GULARTE DOS SANTOS SILVA apresenta resposta 

à acusação às fls. 15780, ratifica a defesa apresentada às fls. 

13278/13280. Argumenta a preliminar de falta de condições da ação, 

diante das descrições genéricas e que os fatos ocorreram antes da 

vigência da lei 12.850/13. No mérito alega que não há provas suficientes 

para o decreto condenatório.

Vejo que não há justificativas para absolvição sumária, já que a denúncia 

narra suficientemente a participação da acusada Rosana Gularte dos 

Santos Silva, conforme art. 41 do CPP. Narra o Parquet que os desvios 

ocorreram por intermédio da empresa administrada por ROSANA 

GULARTE DOS SANTOS SILVA (fls. 124/128). As demais teses 

apresentadas se confundem com o mérito e deverá ser analisadas na 

sentença penal.

O acusado ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA, às fls. 

15726/15774, apresenta resposta à acusação ratificando a defesa 

apresentada às fls. 13866/13913. Nega a ocorrência dos fatos narrados 

na acusação e seu envolvimento com os outros acusados. Apresenta 

preliminar de nulidade da exordial acusatória por violação do devido 

processo legal, já que não houve a decretação de segredo de justiça. 

Alega a inépcia da denúncia por ser prolixa e repetitiva, sem base em 

elementos probatórios mínimos. Afirma que o ministério Público não 

individualizou a conduta do acusado e que a peça é genérica. Defende a 

atipicidade da conduta descrita no art. 2º da lei 12.850/2013 e do crime de 

lavagem de dinheiro, pois os fatos ocorreram antes da vigência da 

referida lei e não há demonstração de crime antecedente.

Sustenta a ausência de justa causa, pois os valores recebidos pelos 

serviços de locações de veículos foram dentro da normalidade e 

legalidade e nega a participação do acusado Ildevan Pietro Gomes ou que 

tenha passado dinheiro através da conta corrente da empresa ABIX LTDA 

ou em dinheiro para Paulo Cesar Lemes. Sustenta que foi induzido a erro 

por SIVALDO ANTÔNIO DA SILVA que se apresentava como diretor dos 

institutos e apresentou restrições à empresa ABIX LTDA, representada 

pelo acusado ILDEVAN PIETRO. Defende a ocorrência de nulidade 

absoluta, pois o Ministério Público deixou de juntar na denúncia a gravação 

de áudio e imagem ambiental. No mérito nega a prática delitiva dos delitos 

imputados a ele.

Entendo que a nulidade por ausência de juntada de gravação de áudio e 

imagem não é suficiente para gerar absolvição sumária, sendo matéria a 

ser enfrentada em prejudicial da sentença penal, já que não houve a 

demonstração de prejuízo para a defesa e há outros elementos 

informativos (ainda a possibilidade de produção futura de provas), que 

indica a presença de indícios de autoria e materialidade.

Com relação à alegação de inépcia da denúncia, vejo que a denúncia está 

regular e apresenta todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, 

Ademais, eventuais ilicitudes de provas serão analisadas na sentença em 

prejudicial do mérito. As demais teses apresentadas se confundem com o 

mérito e será analisada após a instrução na sentença penal.

O acusado EDVALDO DE PAIVA, às fls. 15778 apresentou resposta à 

acusação ratificando a defesa apresentada às fls. 13407/13409. Em 

síntese, alega que não há crime de formação de quadrilha descrito no art. 

2º da lei 12.850/2013, pois os fatos ocorreram antes da vigência da lei. Ao 

final manifestou que irá se defender em momento oportuno.

Conforme já analisado, a tese não é suficiente para absolvição sumária, 

devendo ser analisada na sentença penal, após a instrução.

O acusado SIVALDO ANTÔNIO DA SILVA, apresenta resposta à 

acusação às fls. 15779, ratificando a defesa apresentada às fls. 

13443/13445. Em síntese, sustenta que não há crime de formação de 

quadrilha descrito no art. 2º da lei 12.850/2013, pois os fatos ocorreram 

antes da vigência da lei. Ao final manifestou que irá se defender em 

momento oportuno.

Com relação a alegação da atipicidade da conduta descrita no art. 2º da lei 

12.850/2013, entendo que a análise da tese deverá ser apreciada em 

sentença, uma vez que há indícios de organização criminosa, havendo 

possibilidade de incidência da lei 9.034/95 c/c art. 288 do CP.

Insta salientar que o acusado SIVALDO ANTÔNIO DA SILVA é 

colaborador premiado e confessou a prática delitiva (autos cod. Id. nº. 

420210), havendo indícios de participação nos fatos narrados na 

denúncia.

O acusado LÍDIO MOREIRA DOS SANTOS apresenta resposta à acusação 

às fls. 15943/15946, ratificando a defesa apresentada às fls. 

14246/14276. Em síntese, defende a inépcia da conduta por ausência de 

individualização da conduta e descrição genérica dos fatos imputados ao 

acusado Lídio. Afirma que foi incluído na denúncia pela delação premiada 

realizada por Paulo César Lemes. Alega que não restou configurado o 

crime de organização criminosa e que os fatos ocorreram antes da 

vigência da lei, apresentando a decisão do STJ que deu provimento parcial 

para o HC 71.502/MT para o parcial trancamento da ação penal, com o fim 

de excluir o crime de organização criminosa (por fato ocorrido antes da 

vigência da lei) e formação de quadrilha com relação ao acusado LIDIO 

MOREIRA DOS SANTOS.

Assevera que a denúncia não descreve como ocorreu a suposta 

devolução dos R$ 55.253,00 que teria ocorrido em dinheiro. Menciona que 

os fatos atribuídos ao acusado são expostos de forma vaga, somente no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 377 de 638



item 3.9. Alega que a investigação realizada pelo Ministério Público é nula, 

violando a Constituição Federal.

Defende a ausência de defesa preliminar prevista no art. 514 do CPP, 

pugnando pela inaplicabilidade da sumula 330 do STJ.

Afirma que não houve a prática do crime de peculato, previsto no art. 312 

do CP. Sustenta que o delator teria mencionado que a única pessoa que 

teria conhecimento do repasse dos lucros para Roseli, Rodrigo e Nilson 

era Sivaldo, argumentando que não houve dolo.

Sustenta que não houve a ocorrência do crime de lavagem de dinheiro e 

que o Ministério Público não descreveu ato de lavagem de dinheiro e que 

os valores transferidos pelo acusado foram por meio de transferência 

bancária, identificável e declarado em imposto de renda. Argumenta 

também que a denúncia não descreveu como ocorreu a ocultação do bem 

auferido na prática delitiva antecedente. Ao final requer a inépcia da 

denúncia, nos termos do art. 41 do CPP; nulidade do procedimento por 

ausência de apresentação de defesa preliminar (art. 514 do CPP); 

absolvição sumária pelos fatos narrados na denúncia não constituírem 

crimes (art. 397, III do CPP).

Analisando os autos, vejo que a denúncia narrou de forma suficiente a 

descrição dos fatos imputados ao acusado LIDIO (fls. 13559 e fls. 

13576/13578), estando em conformidade com o art. 41 do CPP.

 Com relação a alegação de nulidade do procedimento por ausência de 

apresentação de defesa preliminar (art. 514 do CPP), já foi deliberado em 

decisão às fls. 15627, a qual ratifico os fundamentos daquela decisão, 

sendo dispensada a apresentação de defesa preliminar, com fundamento 

na Sumula 330 do STJ, já que a denúncia esta embasada em Procedimento 

Investigatório instaurado pelo GAECO (PIC 07/2013 – PRC105).

No que se refere à alegação de inexistência do crime de lavagem de 

dinheiro, diante dos fortes indícios da participação do acusado Lídio, 

através das declarações de Paulo Cesar Lemes (fls. 13606/13607).

No que se referem as demais teses defensivas, entendo que não é o 

momento oportuno para manifestar, pois se confundem com mérito, 

devendo ser analisadas em sentença.

 Por fim, a defesa de ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA apresenta 

resposta à acusação às fls. 15665. Em síntese alega a preliminar de 

exceção de incompetência/suspeição; nulidade do processo por 

investigação pelo Ministério Público e violação do Promotor Natural; e no 

mérito declinou a defesa para momento oportuno.

 A exceção de incompetência não merece prosperar, diante da presença 

de indícios de crimes contra a administração pública de competência desta 

vara criminal, sendo a exceção de suspeição já decidida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça.

No que se refere a nulidade das investigações conduzida pelo Ministério 

Público, a questão já foi pacificada no STJ, conforme súmula 234, “A 

participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal 

não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da 

denúncia” - RE 593727.

 As demais teses defensivas se confundem com mérito e deverão ser 

analisadas durante a sentença, após o encerramento da instrução 

processual.

 Após analisar todas as defesas apresentadas, consigno que para a 

absolvição sumária é necessária prova segura da existência de elementos 

que a compõem, para que o magistrado possa absolver o acusado.

 Segundo Guilherme Madeira Dezem “A absolvição sumária, por fazer 

coisa julgada formal e material e também por impedir a acusação de 

produzir prova deve ser avaliada com cautela pelo magistrado. Com efeito, 

exige-se prova segura da existência dos elementos que a compõem para 

que o magistrado possa absolver o acusado. Esta exigência decorre da 

consequência clara que é a abreviação do rito e o impedimento da 

acusação de produzir em audiência” . (grifo nosso).

 Ao contrário do que estabelecem as teses defensivas, vejo que não 

houve a comprovação de manifesta excludente de ilicitude do fato, 

excludente de culpabilidade, extinção de punibilidade ou que o fato 

narrado na denúncia não constitua crime, pois há fortes indícios de autoria 

e materialidade delitiva de todos envolvidos na exordial acusatória, 

havendo a necessidade de instrução penal para comprovar ou não a 

prática delitiva.

 Ante o exposto, REJEITO AS TESES DEFENSIVAS e com fundamento no 

artigo 5º, LXXVIII, CF, por economia processual e eficiência, sem prejuízo 

de eventual extinção do processo na forma do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, desde já, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para oitiva 

das testemunhas de acusação para o dia 28 de agosto de 2018, às 14h. 

Oitiva das testemunhas de defesa e interrogatórios para o dia 30 de 

agosto de 2018 às 14h. Ás providências para realização da audiência. 

Cumpra-se.

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PASSAPORTE DE 

ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA E IMPOSIÇÃO DE MEDIDA 

CAUTELAR.

 Com relação ao requerimento de fls. 15896, a defesa solicita a restituição 

do passaporte de ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBORA, por extensão da 

decisão às fls. 15875, que determinou a restituição do passaporte de 

Nilson da Costa e Faria.

 Pelo que se depreende da análise dos autos, os indícios de autoria e 

materialidade foram devidamente demonstrados, pela colaboração de 

Paulo Cesar Lemes (fls. 52 autos cod. Id. 412677) e Silvado Antônio da 

Silva (Autos cod. Id. 420210), bem como os registros de contabilidade 

informal localizada no escritório da empresa Mathice, evidenciando que os 

lucros dos ilícitos eram rateados em 40% para Roseli Barbosa, 24% para 

Nilson da Costa e Faria e Rodrigo de Marchi e 36% para Paulo Cesar 

Lemes.

 Ainda, é notório os indícios de participação da acusada Roseli que foi 

apontada como sendo chefe do esquema delituoso, pois era a Secretária 

da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e tinha todo 

controle das ações criminosas, já que, supostamente, teria indicado a 

pessoa de NILSON DA COSTA E FARIA para exercer o cargo de diretor 

financeiro da instituição supostamente de fachada (CONCLUIR), com 

objetivo de fiscalizar a atuação de Paulo Cesar Lemes para não ser 

enganada.

 Após a anulação das decisões anteriores proferidas pela juíza suspeita, 

entendo que a decisão merece ser reavaliada, nos termos do art. 282, §5º 

do CPP.

 Segundo consta nos autos, na época dos fatos, antes da prisão da 

acusada ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA, compareceu perante o 

GAECO a testemunha GISELE FONSECA BERGAMASCO (fls. 28/31 dos 

autos cod. Id. nº. 414652), que trabalhava com Silval Barbosa e 

esclareceu que “se recorda também que no final do ano esteve na Policia 

Federal juntamente com o ex-governador Silval Barbosa e sua esposa 

Roseli de Fátima Meira Barbosa para providencias acerca da emissão de 

passaporte comum dos dois e em relação a esses tem a afirmar que sabe 

que ambos retiraram o passaporte, que este fato se deu no final de 

dezembro de 2014, que informa que se recorda claramente que ambos 

estavam com muita urgência para expedição deste passaporte, tanto que 

a declarante teve que conversar com a Polícia Federal para acertar a 

entrevista que foi feita em data e horário diferenciada (...) que o casal 

acima citado usava passaporte diplomático que venceria em 31.12.2014”.

 No caso, vejo a necessidade da aplicação da medida cautelar de 

proibição de se ausentar do país e o recolhimento do passaporte, para a 

conveniência da instrução criminal (art. 282 do CPP), pois há indícios de 

que a acusada Roseli poderá se evadir para o exterior e prejudicar a 

instrução processual.

 Ademais, os fatos são extremamente graves, pois há indícios de que a 

acusada era chefe do esquema delituoso e Secretária da Secretaria de 

Estado de Trabalho e Assistência Social, de onde foram desviados 

expressivas quantias de dinheiro público, causando significativo prejuízo 

ao erário e para a administração pública.

 Outrossim, não é conveniente para a instrução que um réu responde a 

processo dessa gravidade venha a se ausentar para o exterior.

 Da mesma forma, entendo que a medida cautelar se justifica para 

assegurar a aplicação da lei penal, pois havendo indícios de que poderá 

foragir para o exterior, razoável a necessidade da proibição de se 

ausentar do país, com a retenção do passaporte.

 Ante o exposto, nos termos do art. 282 e 320, ambos do Código de 

Processo Penal, indefiro o requerimento (fls. 15896) formulado em favor 

de ROSELI FÁTIMA MEIRA BARBOSA e fixo a MEDIDA CAUTELAR DE 

PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DO PAÍS, com a retenção do passaporte, 

nos termos do art. 320 do CPP.

DO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DESMEMBRADO.

 Pelo princípio da celeridade e eficiência, nos termos do art. 5º, LXXVIII da 

CF, impulsiono os autos do processo desmembrado (autos suplementares) 

com relação aos acusados: RICARDO MÁRIO CECCARELLI, PAULO 

CESAR LEMES, JOELDES LAZZARI LEMES, AROLDO PORTELA DA SILVA, 

WAGNER FERREIRA DE VASCONCELOS, ROSAMARIA FERREIRA DE 

CARVALHO, KAREN RUBIN, FRANCISCO CARLOS DE PINHO, ELDO LEITE 

GATASS ORRO, FABIANO DE FREITAS ALMEIDA, JOSENILTON 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 378 de 638



MAGALHÃES BEZERRA, VALDIZAR PAULA DE ANDRADE, SILVA 

ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS, EVANDRO GUSTAVO PONTES 

DA SILVA, ISABELA KARLA CAMPOS SANTANA, PEDRO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, HELIZA ROCHA GOMES DUARTE.

 Compulsando os autos observo que:

 a) SILVA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS constituiu advogado 

às fls. 13803 e às fls. 15838 substabeleceu sem reserva de poderes para 

defesa técnica constituída (fls. 15897/15898);

b) KAREN RUBIN constituiu advogado, às fls. 13678. (FLS. 15681) e fls. 

15918;

c) FRANCISCO CARLOS DE PINHO possui advogado constituído às fls. 

14402 e fls. 15924;

d) RICARDO MÁRIO CECCARELLI constituiu advogado nos autos (fls. 

15872);

e) PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA tem advogado constituído às fls. 13406. 

Constituiu advogado nos autos após o novo recebimento da denúncia (fls. 

15502);

 f) EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA constituiu advogado nos 

autos após o novo recebimento da denúncia (fls. 15500);

 g) ISABELA KARLA CAMPOS SANTANA compareceu através de 

advogado nos autos após o novo recebimento da denúncia (fls. 15501);

 h) HELIZA ROCHA GOMES DUARTE constituiu advogado nos autos às fls. 

13685;

 i) O acusado PAULO CESAR LEMES apresentou advogado constituído 

nos autos às fls. 13653;

j) ROSAMARIA FERREIRA DE CARVALHO se apresentou por advogado 

constituído nos autos às fls. 13676 e fls. 15920;

k) JOELDES LAZZARI LEMES se apresentou por meio de advogado 

constituído nos autos (fls. 13761/13769 e 15273).

O instituto da citação consiste no ato processual pelo qual se chama ou se 

convoca alguém para vir a juízo, a fim de participar de todos os atos e 

termos da demanda contra quem ela é promovida. O fim precípuo de tal ato 

processual é realizar o chamamento do acusado ao processo, 

consolidando a formação da tríplice relação processual, bem como dar 

ciência a este das acusações que lhe são imputadas, salvaguardando seu 

direito ao contraditório e à ampla defesa. Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO 

CABIMENTO. ART. 155, § 4º, I E IV, ART. 288 C/C ART. 60, TODOS DO CP. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO NA FASE 

INVESTIGATÓRIA. ATUAÇÃO PLENA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. 

Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior 

Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos 

especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a 

concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso 

de poder ou teratologia. 2. Além da presunção inicial de ciência pela 

outorga de procuração em fase investigatória, a ação plena do advogado, 

por toda ação penal, em favor de cliente constituído, também no mesmo 

sentido indica a ciência pelo acusado da própria ação penal. 3. A própria 

atuação plena da defesa técnica, intervindo em toda ação penal, 

apresentando resposta à acusação, alegações finais e recurso de 

apelação, afasta a idéia inicial de prejuízo, nos termos do art. 570 do 

CPP.4. Nos termos do art. 571, inciso II, do CPP, as nulidades ocorridas até 

o encerramento da instrução devem ser argüidas por ocasião das 

alegações finais, sob pena de convalidação, o que não ocorreu na 

espécie.5. Habeas corpus não conhecido.(HC 311.533/MA, Rel. Ministro 

NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015).

 Dessa forma, estando devidamente representados por advogados 

constituídos, determino a intimação da defesa para apresentação de 

resposta à acusação.

NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

 O acusado ELDO LEITE GATASS ORRO foi citado (fls. 15942), mas não 

nomeou advogado e nem apresentou resposta à acusação.

 O acusado AROLDO PORTELA DA SILVA, após a citação, manifestou 

que não têm condições de constituir advogado (fls. 15832).

 JOSENILTON MAGALHÃES BEZERRA foi citado (fls. 15813) e manifestou 

que não possui advogado particular.

 O acusado WAGNER FERREIRA DE VASCONCELOS, não foi localizado 

fls. 14075; fls. 15678; e FLS. 15930, mas compareceu pessoalmente 

perante o cartório da 7ª Vara Criminal (fls. 15970) e manifestou que não 

tem condição de constituir advogado particular.

 Assim, constituo a Defensoria para assistência jurídica aos acusados 

acima mencionados.

 CONCESSÃO DE PRAZO PARA DEFESA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO.

 VALDIZAR PAULA DE ANDRADE apresentou defesa técnica constituída 

nos autos (fls. 15967/15968), que requereu prazo para obtenção de vista 

dos autos para extração de cópias para apresentação de defesa. Assim, 

defiro a petição de fls. 15968v, concedendo prazo para vistas dos autos e 

para apresentação de resposta à acusação no prazo legal.

 CITAÇÃO POR EDITAL.

 O Acusado FABIANO DE FREITAS ALMEIDA constituiu advogado (fls. 

14405/14426), mas o advogado, após intimação, permaneceu inerte (fls. 

15953).

 Realizada a tentativa de intimação do réu, ele não foi localizado, sendo 

informado pelo Oficial de Justiça que não reside no local há mais 01 (um) 

ano - fls. 15688.

 Neste caso, diante da ausência da manifestação da defesa constituída, 

nos termos do art. 361 do CPP, determino a citação de FABIANO DE 

FREITAS ALMEIDA, por edital.

 Ao final do prazo, não comparecendo ou não sendo nomeado novo 

advogado, conclusos para decisão para análise da necessidade da 

decretação da prisão preventiva, já que há indícios de que está se 

ocultando e tem interesse em se furtar da aplicação da lei penal.

RESUMO DA DECISÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS.

 Após deliberação, ficou determinado:

PROCESSO PRINCIPAL

1. REJEIÇÃO das teses de absolvição sumária e prosseguimento da ação 

com relação aos acusados: Nilson da Costa e Faria, Edvaldo de Paiva, 

Sivaldo Antonio da Silva, Paulo Vitor Borges Portella, Jean Estevan 

Campos Oliveira, Vanessa Rosin Figueiredo, Rodrigo de Marchi, Roseli de 

Fátima Meira Barbosa, Jesus Onofre da Silva, Murilo César Leite Gattass 

Orro, Luiz Antonio Medrado Queiroz, Ildevan Pietro Gomes Luzardo Pizza, 

Ricardo José Marques dos Reis, Adilson Vilarindo de Almeida, Willian Luiz 

da Silva, Rosana Gularte dos Santos Silva, Silvio Cezar Correa Araujo, 

Lidio Moreira dos Santos, Valentina de Fátima Dragoni.

1.1 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para oitiva das 

testemunhas de acusação para o dia 28 de agosto de 2018, às 14h. Oitiva 

das testemunhas de defesa e interrogatórios para o dia 30 de agosto de 

2018 às 14h.

1.2 INDEFERIMENTO do pedido de restituição do passaporte de Roseli de 

Fátima Meira Barbosa e imposição de medida cautelar de proibição de se 

ausentar do país e retenção do passaporte.

PROCESSO DESMEMBRADO.

2. DESMEMBRAMENTO do processo com relação aos acusados Ricardo 

Mário Ceccarelli, Paulo Cesar Lemes, Joeldes Lazzari Lemes, Valentina De 

Fátima Dragoni, Aroldo Portela Da Silva, Wagner Ferreira De Vasconcelos, 

Rosamaria Ferreira De Carvalho, Karen Rubin, Francisco Carlos De Pinho, 

Eldo Leite Gatass Orro, Fabiano De Freitas Almeida, Josenilton Magalhães 

Bezerra, Valdizar Paula De Andrade, Silva Rosemary Rocha Da Costa 

Ramos, Evandro Gustavo Pontes Da Silva, Isabela Karla Campos Santana, 

Pedro Pereira De Oliveira, Heliza Rocha Gomes Duarte.

2.1 INTIMAÇÃO, para apresentação de RESPOSTA À ACUSAÇÃO, dos 

advogados constituídos pelos acusados Silva Rosemary Rocha Da Costa 

Ramos, Karen Rubin, Francisco Carlos De Pinho, Ricardo Mário Ceccarelli, 

Pedro Pereira De Oliveira, Evandro Gustavo Pontes Da Silva, Isabela Karla 

Campos Santana, Heliza Rocha Gomes Duarte, Paulo Cesar Lemes, 

Rosamaria Ferreira De Carvalho, Joeldes Lazzari Lemes.

2.2 NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA para assistência jurídica dos acusados 

Valentina De Fátima Dragoni, Eldo Leite Gatass Orro, Aroldo Portela Da 

Silva, Josenilton Magalhães Bezerra e Wagner Ferreira De Vasconcelos.

2.3 CITAÇÃO POR EDITAL de Fabiano De Freitas Almeida.

2.4 DEFERIMENTO de vistas dos autos para advogado constituído por 

Valdizar Paula De Andrade e sucessivo prazo para apresentação de 

resposta à acusação.

 DEFIRO O COMPARTILHAMENTO DE PROVAS a expensas do Órgão 

Interessado, no Processo Discip l inar  Adminis t rat ivo nº . 

574845/2017/CGE-COR, transferindo o sigilo das informações para os 

autos do processo administrativo.

 DEFIRO o pedido do advogado de Murilo Cesar Leite Gattas Orro 

(fls.15966).

 Às providências.

 Translade-se a presente decisão para os autos desmembrados, devendo 

a Gestora cumprir a presente decisão nos autos suplementares.

 Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 165116 Nr: 12429-41.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

Roberto Rodrigues Ferreira, da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 01 de agosto de 2018, às 16:30 horas, na sede 

deste Juízo; INTIMAR ainda, da expedição de carta precatória para a 

Comarca de Rondonópolis/MT, com a finalidade de inquirir a testemunha 

Josiane Alexandre Soares, para que possa acompanhar o cumprimento da 

missiva no Juízo.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 528663 Nr: 20495-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jander tadashi babata - 

OAB:12003/0

 Id. 528663.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a presente carta precatória tem por 

finalidade a oitiva da testemunha Isabela Seixas Almeida dos Santos. 

Sendo assim, DESIGNO audiência de instrução para o dia 10/10/2018 às 

16h30min.

INTIMEM-SE a testemunha.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo competente para 

ciência da audiência designada.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 03 de Julho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 510594 Nr: 3274-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CELIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8.066

 Impulsiono os presentes autos para, intimar o advogado VENÂNCIO 

CORREA DOS SANTOS JUNIOR, OAB: 20399/MT, para comparecer em 

cartório, no prazo de 05 dias, e retirar a Certidão de Honorários 

Advocatícios expedida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357207 Nr: 19252-26.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON GERALDO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

 I. Considerando que a portaria nº 841/2018 – PRES, do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, declarou ponto facultativo no dia 02 de julho de 2018, 

cancelo a audiência designada para esta data.

II. Posto isto, certifique-se sobre o cumprimento do mandado de fl. 72.

III. Em caso negativo, intime-se o Senhor Meirinho para: devolver o 

mandado devidamente cumprido em 48 horas e informar, por certidão, o 

motivo do atraso.

IV. Após, abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre 

a certidão de fl. 75.

V. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 492565 Nr: 31969-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:15.804-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado 

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB 18762/O, para comparecer em 

secretaria, no prazo de 05 cinco dias, para retirar a certidão de honorários 

advocaticios expedida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 437174 Nr: 13537-95.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

I. Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público em relação à 

oitiva da vítima Vania Cristina de Azevedo Neves e da testemunha Vizinha 

da vítima.

II. Sendo as testemunhas comuns entre as partes, abra-se vista a 

Defensoria Pública Criminal para que se manifeste se insiste na oitiva da 

mesma.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359841 Nr: 22470-62.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDO INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE PEREIRA DE 

OLIVEIRA NETTO (ESTAGIÁRIA UNIC) - OAB:19126/E, EDGAR 

FERREIRA DE SOUSA - OAB:17664, GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT

 VII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro extinta a punibilidade do agente Rosenildo Inacio da Silva, 

qualificado nos autos, ex vi do art. 109, VI combinado com o art. 110 § 1º, 

ambos do CP. VIII.Deixo de apreciar o recurso de fls.157/160, ante a perda 

de seu objeto.IX.Transita em julgado a presente decisão, certifique-se e, 
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após, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o 

feito.X.Sem custas.XI.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 133518 Nr: 874-61.2009.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDBI, MVBDBI, MI, MBDBI, PBDBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª TAISA FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB/MT 12.815 - OAB:, TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:12815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107

 Vistos etc.

I. Ante a certidão retro, expeça-se novo mandado de intimação para a 

requerente com os benefícios os art. 212, § 2º do CPC.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 352516 Nr: 13923-33.2013.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCMRDA, JPMRDA, CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mara Sandra Vian de Oliveira - 

OAB:22928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Defiro o pedido retro. Atenda-se como requer.

II. Expeça-se o competente Alvará Judicial em favor da representante dos 

exequentes.

III. Intime-se o executado para que, em 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, referente à pensão alimentícia em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua 

prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, nos termos do previsto no 

art. 528, §3º, do CPC .

 IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 444983 Nr: 21828-84.2016.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFS, AJS, MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO GONÇALVES - OAB:7730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Intime-se o executado no endereço informado nos autos, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

II. Indefiro, por ora, o pedido de intimação por hora certa, haja vista que 

para seu deferimento é necessário que tenha ocorrido à situação descrita 

no art. 252 do CPC.

III. Conste no mandado a observação que de caso o Sr. Meirinho, suspeite 

que o executado esteja se ocultado de receber a intimação, cumpra-se 

conforme determinado no art. 252 do CPC.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 451168 Nr: 28266-29.2016.811.0042

 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: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4026

 Vistos etc.

 I. Cumpra-se o decisum de fls. 100/101.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 499961 Nr: 39026-03.2017.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Ante ao teor talhado na certidão de fls. 52, solicite informações ao juízo 

deprecado quanto o cumprimento da missiva alhures expedida nos autos 

de fl. 50.

 II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 500614 Nr: 39617-62.2017.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDSM, EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Napoleão Marques dos Santos, qualificada nos autos, ingressaram com 

Ação Revisional de Alimentos em face de J. M. de S. M., representado 

neste ato por sua genitora Elaine Ferreira de Souza. Em audiência de 

conciliação/mediação as partes compuseram acordo, quanto aos 

alimentos e alimentos vencidos com o filho em comum do casal. O MP 

manifestou favoravelmente a homologação do referido acordo.

 II. É o sucinto relatório, passo a decidir.

Fundamentos

III. Versam os autos acerca da Ação Revisional de Alimentos.

IV. Compulsando os autos verifico que as partes compuseram acordo em 

audiência de conciliação/mediação (fls. 45/46) e requereram a 

homologação do avençado.

V. Verifico também que o acordo contou com a aquiescência do Ministério 

Público (fl. 48).

VI. Com efeito, sendo as partes capazes e havendo concordância do MP, 

impõe-se a homologação do acordo celebrado entre as partes.

Dispositivo

VII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com o parecer ministerial, homologo, por sentença, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 45/46) e, 

por corolário extingo o presente feito, ex vi do teor talhado no preceptivo 

do art. 487, inc. III, do CPC.

VIII. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquive-se o feito.

IX. Sem custas.

X. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 503543 Nr: 42590-87.2017.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGGDO, VNGO, GDOG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se sobre o cumprimento do mandado de fls. 35.

II. Em caso negativo, intime-se o Senhor Meirinho para: devolver o 

mandado devidamente cumprido em 48 horas e informar, por certidão, o 

motivo do atraso.

III. Intimem-se.

 IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 508031 Nr: 842-41.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se sobre o cumprimento do mandado de fls. 22.

II. Em caso negativo, intime-se o Senhor Meirinho para: devolver o 

mandado devidamente cumprido em 48 horas e informar, por certidão, o 

motivo do atraso.

III. Intimem-se.

 IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 431313 Nr: 7040-65.2016.811.0042

 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: LHFQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO P. SALATA NAHSAN - 

OAB:11.867 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se as partes se manifestaram, conforme determinado em 

decisão às fls. 78.

II. Após, cumpra-se o item II da referida decisão.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 491354 Nr: 30754-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:23.836

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374972 Nr: 16222-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON PINHO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro e em atendimento ao que estatui o art. 21 

da Lei 11.340/2006, intime-se a vítima da sentença de fls. 251/255, via 

edital com prazo de 20 dias.

II. Após decorrido o prazo, cumpra-se o item XVI da referida sentença.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 381979 Nr: 23809-22.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ARAUJO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado do réu, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 203).

II. Posto isto, determino seja novamente intimado o advogado do réu para 

que se manifeste nos autos, conforme restou determinado preteritamente.

 III. Caso a defesa do réu não se manifeste novamente, após intimação, 

determino seja intimado o réu para que compareça perante a Secretaria do 

Juízo e informe se o advogado que consta nos autos ainda patrocina sua 

defesa ou para que constitua novo defensor, caso tenha desconstituído o 

referido advogado, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385641 Nr: 27708-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Mariney Fátima Neves - 

OAB/MT 10.737 - OAB:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro e, por corolário, determino o 

prosseguimento do presente feito sem a presença do acusado nos moldes 

do art. 367 do CPP.

II. Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público em relação à 

oitiva da vítima Cristina da Silva Oliveira.

III. Abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste se insiste na 

oitiva das testemunhas: Agyda Crisfaeny da Silva Oliveira; Sebastião 

Neves da Silva e Rafael de Pinho Souza.

IV. Após, considerando que as testemunhas são comuns entre as partes, 

abra-se vista a Defensoria Pública Criminal para que se manifeste se 

insiste na oitiva das mesmas.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 408313 Nr: 12970-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETERSON OZEIAS RAMALHO NUNES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

I. Chamo o feito à ordem.

II. Diante do teor exarado na certidão retro, revogo a decisão de fls. 70 e, 

por corolário, nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos 

Criminais que atuam nessa Comarca e Vara.

III. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Criminal para que tome 
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ciência da nomeação e para que apresente resposta escrita no prazo 

legal.

IV. Apresentada a resposta, volvam-me conclusos os autos.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 448592 Nr: 25581-49.2016.811.0042

 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: LMBAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/O, MARIANNE 

NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - OAB:13645

 Vistos etc.

I. Considerando que as partes entabularam acordo extrajudicial (fls. 

335/338), com relação à partilha de bens e não consta nos autos qualquer 

documento comprobatório de propriedade dos imóveis citados nas 

cláusulas primeira e segunda, bem como dos veículos citados nas 

cláusulas quinta e sexta, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 

dias, aportem aos autos tais documentos.

 II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 402159 Nr: 6458-02.2015.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECCP, LCP, KCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMP

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

OAB:14548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido retro. Atenda-se como requer.

II. Intime-se o executado para que, em 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, referente à pensão alimentícia em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua 

prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, nos termos do previsto no 

art. 528, §3º, do CPC .

 III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 406872 Nr: 11486-48.2015.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDSS, RGDSS, MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830/MT, 

NPJ/UNIC - BEIRA RIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: belmiro dias dos santos 

filho - OAB:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado da autora, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 100).

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo, após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 05 dias.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a autora para que, no 

prazo de 05 dias, compareça perante a Secretaria do Juízo e informe se o 

advogado que consta nos autos ainda patrocina sua defesa ou para que 

constitua novo defensor, caso tenha desconstituído o referido advogado, 

bem como informe se possui interesse no prosseguimento do presente 

feito, sob pena de extinção.

IV. Intimem-se a requerente com os benefícios do art. 212 do CPC.

V. Sendo negativa a intimação da requerente por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 478357 Nr: 18192-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR AUGUSTO DA COSTA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788, Ioni Ferreira Castro - OAB:4298-B

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara, estar de licença médica, resta prejudicada a realização da audiência 

outrora designada nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 343178 Nr: 3238-64.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN CLEBER LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CESAR DA 

SILVA - OAB:14688

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara, estar de licença médica, resta prejudicada a realização da audiência 

outrora designada nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 429702 Nr: 5244-39.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

TEODORO LAMPIER - OAB:16786/MT

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara, estar de licença médica, resta prejudicada a realização da audiência 

outrora designada nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 448189 Nr: 25165-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMESIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:13913

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara, estar de licença médica, resta prejudicada a realização da audiência 

outrora designada nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 164702 Nr: 12016-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FIGUEIREDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz de França Dias - 

OAB:16.408

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 
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Vara, estar de licença médica, resta prejudicada a realização da audiência 

outrora designada nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333887 Nr: 14496-08.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DOS SANTOS MEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT, JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, JOSÉ CARLOS PINTO - OAB:2286/MT, MARCEL DE 

MARCHI (ESTAGIÁRIO UNIC) - OAB:19390/E

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara, estar de licença médica, resta prejudicada a realização da audiência 

outrora designada nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423613 Nr: 29347-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRLDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, Rodrigo Faria 

Gardin - OAB:8849

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara, estar de licença médica, resta prejudicada a realização da audiência 

outrora designada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334551 Nr: 15294-66.2012.811.0042

 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: TAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Thalita Ângelo Passos, qualificada nos autos, ingressaram com Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens c/c 

Guarda c/c Alimentos c/c Danos Morais em face de Jovair Antonio de 

Almeida, qualificado nos autos. Recebida a inicial, o feito prosseguiu com 

os andamentos de praxe. Às fls. 120/124 a Defensoria Pública peticionou 

requerendo a extinção do feito sem a apreciação meritória, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. É o sucinto relatório, passo a 

decidir.

Fundamentos

II. Versam os autos acerca de Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável c/c Divisão de Bens c/c Guarda c/c Alimentos c/c Danos 

Morais.

III. Compulsando os autos verifico que a Defensoria Pública requereu a 

extinção do processo por desistência da ação (CPC, art. 485, VIII), ante ao 

desinteresse demonstrado pela requerente, conforme certidão de fl. 121.

IV. Com efeito, tendo havido desistência da ação por parte da requerente 

e havendo a anuência do requerido (fls. 123) para a extinção do 

processo, impõe-se a extinção do presente feito sem resolução do seu 

mérito, ex vi do art. 485, VIII, do CPC.

Dispositivo

V. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

homologo a desistência da ação e, por corolário, extingo o presente feito, 

ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 485, inc. VIII, do CPC.

VI. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquive-se o feito.

VII. Considerando que a autora é beneficiaria da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e somente poderá 

ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC.

 VIII. P.R.I.C.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 109764 Nr: 1802-31.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARVDM, PVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:20056/E, KATIA VALADARES SILVA - OAB:23270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I - Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

II - Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

III - Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

IV - Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Katia Valadares Silva OAB/MT 23.270 e Felipe Gomes de 

Almeida OAB/MT 20.056.

V - Voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108265 Nr: 535-24.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, REAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287

 Vistos etc...,

 I – Diante do teor da informação de fls. 47, intime-se o advogado 

constituído para impulsionar o processo no prazo de 5(cinco) dias, 

conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

II - Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

III - Publique-se o presente despacho para ciência da advogada constituída 

Jussianney Vieira Vasconcelos OAB/MT 11.287.

 IV - Voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema Apollo o 

código 36.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110508 Nr: 2397-30.2018.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECP, GRL, GOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARILIA MACHADO 

FINAMOR - OAB:51187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação de Adoção c/c Destituição de Pátrio Poder da criança 

Gabriela Oliveira Alves filha de Cleuci Oliveira Alves, proposta por Evandro 

Carlos Polini e Giovana Ramos Lopes.

 Observa-se que o juízo da Comarca de Santa Maria/RS, às fls. 127, 

declinou da competência do feito em favor da Vara Especializada da 

Infância e Juventude de Cuiabá, em razão da mudança de domicílio dos 

Requerentes e da criança.
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 Assim, determino que:

a) Intime-se a advogada constituída para impulsionar o processo no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público;

d) Publique-se o presente despacho para ciência da advogada constituída 

Ana Marilia Finamor OAB/MT 51.187;

e) Voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108947 Nr: 1131-08.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ESSJ, ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS, RAdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO - OAB:, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306, LORENA 

SILVA FIGUEIREDO - OAB:22037, TASSIANA ABUD CHAUI - OAB:9377

 Vistos etc...,

 Verifica-se pelo relatório de psicossocial juntado às fls. 47/56, que o 

domicilio da criança e seu guardião é na Comarca de Várzea Grande – MT.

Pelo exposto. Decido.

Considerando que a criança e seu genitor residem atualmente na Comarca 

de Várzea Grande - MT, deve ser considerada a regra do Juízo imediato 

prevista no artigo 147, inciso I, do ECA .

Portanto, com fulcro no artigo 147, inciso I, do ECA e na Súmula nº 383 do 

STJ, assim, declino da competência, para apreciar esta ação, que deverá 

ser redistribuída a Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea 

Grande - MT.

Por conseguinte, determino o envio dos presentes autos para respectiva 

distribuição, para os trâmites devidos.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107723 Nr: 42-47.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MRT, SRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 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 

42-47.2018.811.0063, Protocolo 107723, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91578 Nr: 359-50.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, MdSP, NFdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

359-50.2015.811.0063, Protocolo 91578, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91930 Nr: 719-82.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JMFdL, DASF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

719-82.2015.811.0063, Protocolo 91930, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89697 Nr: 2158-65.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, 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 

2158-65.2014.811.0063, Protocolo 89697, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90337 Nr: 2839-35.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Benedito Basto 

Parreiras - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2839-35.2014.811.0063, Protocolo 90337, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82146 Nr: 1670-81.2012.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IOL, TLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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 

1670-81.2012.811.0063, Protocolo 82146, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88095 Nr: 433-41.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP

 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 

433-41.2014.811.0063, Protocolo 88095, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88857 Nr: 1254-45.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1254-45.2014.811.0063, Protocolo 88857, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105663 Nr: 2782-12.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JCQG, 

MQSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 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 2782-12.2017.811.0063, Protocolo 105663, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105257 Nr: 2429-69.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DDC, AIR 

DUARTE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, MUNICIPIO DE CUIABA 

- MT

 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 2429-69.2017.811.0063, Protocolo 105257, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104578 Nr: 1865-90.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AKdAC, 

MdSA

 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 

1865-90.2017.811.0063, Protocolo 104578, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104542 Nr: 1837-25.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, FAdSF, 

SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 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 

1837-25.2017.811.0063, Protocolo 104542, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102349 Nr: 44-51.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, GABF, 

MddB

 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 

44-51.2017.811.0063, Protocolo 102349, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101824 Nr: 5250-80.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RGdA, DMGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5250-80.2016.811.0063, Protocolo 101824, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101461 Nr: 4926-90.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VHDdA, AVDdA, MLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 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 

4926-90.2016.811.0063, Protocolo 101461, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99735 Nr: 3433-78.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EANdM, DENdM, SPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 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 3433-78.2016.811.0063, Protocolo 99735, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99110 Nr: 2897-67.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CMdMV, EBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 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 2897-67.2016.811.0063, Protocolo 99110, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96176 Nr: 317-64.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, ACFdS, KCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, CEMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Aparecido Souto - 

Defensor Publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 
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OLIVEIRA - OAB:29010, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15020 B, Jucinei da Silva Nunes - OAB:11799, MURILO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

317-64.2016.811.0063, Protocolo 96176, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95595 Nr: 4022-07.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, LMSL, JMSdS, LFSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Bruno Teixeira Xavier 

de Lima - OAB:Defensor Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Benedito Bastros 

Parreiras - OAB:3.845

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4022-07.2015.811.0063, Protocolo 95595, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94634 Nr: 3128-31.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DLJdA, RPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 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 3128-31.2015.811.0063, Protocolo 94634, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93803 Nr: 2475-29.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EGdSR, EdSRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2475-29.2015.811.0063, Protocolo 93803, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93610 Nr: 2301-20.2015.811.0063

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdSMHL, TCdMMHeSL, MSML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE PROENÇA 

LARRÉA - OAB:13356/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2301-20.2015.811.0063, Protocolo 93610, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104506 Nr: 1810-42.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFdS, JdCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1810-42.2017.811.0063, Protocolo 104506, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105372 Nr: 2525-84.2017.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MRCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MDC-M

 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 

2525-84.2017.811.0063, Protocolo 105372, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95646 Nr: 4065-41.2015.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RSSM, IKDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 4065-41.2015.811.0063, Protocolo 95646, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103818 Nr: 1263-02.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MEBSM, 

ALSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabel Cristina Guarim da Silva 

Arruda - OAB:6347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Henrique Pereira 

Cardoso - OAB:7.659

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Declaro encerrada a instrução processual, e, faculto às partes a juntada 

das alegações finais em forma de memoriais escritos.

 Com a juntada dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença, devendo ser lançado no Sistema Apollo o código 36 

(conclusos) para sentença.

NADA MAIS do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado 

vai devidamente assinado pelos presentes. Eu, Lidiane C. de Souza 

Gomes/ que o digitei e subscrevi.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90986 Nr: 3521-87.2014.811.0063

 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: MPdEdMG, EVRA, MAR, TCdMMHeSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:, VITOR SCHMIDT FERREIRA - 

OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3521-87.2014.811.0063, Protocolo 90986, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88983 Nr: 1393-94.2014.811.0063

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, EDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia Souza Marques - 

OAB:3654, Rodrigo Santos de Carvalho - OAB:18.206/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1393-94.2014.811.0063, Protocolo 88983, 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.: 23724 Nr: 6069-76.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom - Telemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Maria Zattar - OAB:6094, 

FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:11742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, Marinalva de Matos Santana - OAB:13002

 Procedo intimação da parte, para retirar a certidão de dívida.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Juizado Especial do Torcedor - JET

Portaria

PORTARIA Nº 35/2018-JET

Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE:Art. 1º. 

Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser convocados 

extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do Torcedor na 

Arena Pantanal, no dia 30.06.2018 (sábado) das 14h30min às 18h30min:

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Cintya Demarchi O. Nascimento (Assessora)

Silvia Socorro de Moura (Assessora)

Ivana Luciano Ferri (Gestora judiciária ad-hoc)

Carlos Daniel Souto (Técnico de Informática)

Victor Hugo Borges da Silva (Agente de infância)

Evaldo Vitório (Agente de infância)

Jackson Liceti Fontoura (motorista)Art. 2° Os servidores convocados 

deverão requerer a esta Magistrada o direito aos créditos de horas 

decorrentes dos serviços realizados, nos termos do artigo 13, § 1º, da 

Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz Diretor do Foro da Capital – 

Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA nº 0705695-83.2015.8.0001, 

para averbação na ficha funcional.Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 30 de junho de 2018.PATRÍCIA CENI - Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23778 Nr: 260-57.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes Madeiras e Materiais para Construção 

Ltda - ME, Damaris Ferreira Lopes, Messias Lopes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado em decorrência de afastamento do Magistrado devidamente 

autorizado pelo TJMT, a audiência de instrução e julgamento foi 

REDESIGNADA para o dia 17/10/2018, às 15h30min.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006886-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C&A MODAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

Vistos, etc. Diligencie o Senhor Gestor para a juntada do acórdão relativo 

ao conflito de competência mencionado pela parte autora na petição retro 

e constatado o trânsito em julgado, encaminhe-se conclusos ao juízo 

declarado competente. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010310-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE SOUZA COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.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: 1001472-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI MARIA 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: 21/08/2018, Hora: 11:40, 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500863-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500863-25.2014.8.11.0001 REQUERENTE: SEBASTIAO MOREIRA ROSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado – 

ESTADO DE MATO GROSSO – se opõe ao cálculo apresentado pela 

contadoria da Secretaria Auxiliar da Presidência aduzindo que se 

apresenta incorreto visto que cumulou a taxa Selic com juros de mora. 

Aponta que a sentença não determina a aplicação de juros e que os juros 

de 1% (um por cento) só poderiam ser aplicados no mês em que estiver 

sendo efetuada, consoante disposto no artigo 39, § 4º, da Lei nº 

9.250/1995, de modo que a incidência na conta é indevida. Pugna pela 

determinação de refazimento do cálculo. É a síntese do necessário. 

Compulsando os autos, verifica-se que não há erro na conta apresentada 

pela contadoria judicial, mas no cálculo apresentado pela própria PGE pois 

suprimiu no demonstrativo do cálculo de ID 817875, que fez acompanhar 

os embargos à execução, uma parcela relativa ao 13° salário, assunto que 

já foi objeto de exame na decisão de id. 2908822. Desse modo, a 

diferença encontrada não diz respeito aos índices de correção, mas a 

uma parcela do valor principal que não foi somada na conta apresentada 

pela Fazenda Pública. Preclusa, portanto, nessa fase, a reavaliação de 

cálculo, mormente porque não se identifica o erro apontado. Ante o 

exposto, indefere-se o pedido de determinação de refazimento de cálculo 

pela contadoria judicial. A requisição foi expedida (id 9868774). Intime-se o 

executado para comprovar o pagamento do débito, no prazo de 60 dias. 

Não comprovado, remeta-se a contadoria para atualização, conforme 

Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Após, conclusos para BACEN. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-55.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA APARECIDA MENDES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000497-55.2016.8.11.0001 REQUERENTE: WILMA APARECIDA MENDES 

MARTINS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se 

o pedido de suspensão pelo período de 01 ano, julgando prejudicado o 

nominado Embargos de Declaração de ID 12251663. Decorrido o 

mencionado prazo, intime-se a Fazenda Pública para, querendo, promover 

a execução dos honorários advocatícios, no prazo de 15 dias. Nada 

sendo requerido, arquive-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504407-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JIM HEIJI ABURAYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504407-21.2014.8.11.0001. REQUERENTE: JIM HEIJI ABURAYA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O processo 

encontra-se com acordão transitado em julgado e inexiste requerimento 

pendente de apreciação. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002134-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO RICCI FIGUEIREDO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-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 Numero do Processo: 

1002134-18.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ALDO RICCI FIGUEIREDO FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A ação versa 

acerca de cobrança de diferença salarial decorre da conversão de 

cruzeiro real para URV . Considerando o grande volume de feitos 

envolvendo a mesma questão de competência este juízo apresentou ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Incidente de Resolução de 

Demandas Repet i t i vas  -  IRDR pro toco lo  TJMT n . º 

0085560-68.2016.811.0000 de 16/06/2016, objetivando pacificar a 

questão, com precedente vinculante. O TJMT proferiu decisão no dia 

20/07/2017 admitindo o conflito e determinando a suspensão de todos os 

feitos relativos a matéria, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES 

DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC – REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM 

A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA 

E À SEGURANÇA JURÍDICA – INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS 

PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE – 

INTELIGÊNCIA DO ART.982, I do CPC. O Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das 

decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que 

visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito 

que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para 

todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas. 

Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam a efetiva 

repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e 

a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança 

jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. Acolhido o IRDR e 

fixadas a teses a serem debatidas devem ser suspensos as demandas 

que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (g.n.) (TJMT - Numeração Única: 

0085560-68.2016.8.11.0000 Protocolo: 85560 Ano: 2016 Classe: 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - OUTROS PROCEDIMENTOS 

INCIDENTES - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 

Câmara: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO Relator: DES. MÁRCIO VIDAL) Na 

certidão de julgamento consta que: À UNANIMIDADE, ADMITIU O 

PROCESSAMENTO DO PRESENTE IRDR, BEM COMO A SUSPENSÃO DOS 

PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO FINAL DESTE INCIDENTE, 

NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Desse modo, considerando a 

decisão de Segunda Instância determinando a suspensão dos feitos que 

versem sobre a matéria discutida neste autos, aguarde-se em secretaria 

até posterior determinação do Egrégio TJMT. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001470-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIRSON JUVINO PULCHERIO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL FONSECA NEGRAO OAB - MT24112/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: 21/08/2018, 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.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502187-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA RODRIGUES DE JESUS 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)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502187-50.2014.8.11.0001 REQUERENTE: MARIVALDA RODRIGUES DE 

JESUS ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de recurso inominado oposto contra despacho. O recurso 

apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade. É cabível 

recurso inominado contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, 

como se observa no art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da 

sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, 

caberá recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, 

não há que se falar no cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO 

SE CONHECE do recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, 

cumprindo o despacho de ID 11215897. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505029-03.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DONIZETE THIBERIO (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: “Vistos etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.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: 1002543-17.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HELENO DE PINHO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: “Vistos etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.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: 1001438-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (REQUERENTE)

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (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 em Data: 

21/08/2018, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503003-95.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DA SILVA EHRHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA JANUARIO DE MORAIS OAB - MS0018981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA (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.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.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: 1001446-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALEXANDRE DA SILVA COENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDNILDES PEREIRA DE SOUZA OAB - MT24222/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 em Data: 

21/08/2018, 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: 1001450-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARY GONCALINA 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 em Data: 
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21/08/2018, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001458-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FRATTA PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

21/08/2018, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001466-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA LEITE (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 em Data: 

21/08/2018, 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: 1001473-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/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 em Data: 

21/08/2018, 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: 1001474-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO FIGUEIREDO (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 em Data: 

23/08/2018, 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: 1001476-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILTON SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

23/08/2018, 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: 0503001-28.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA JANUARIO DE MORAIS OAB - MS0018981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA (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.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.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: 1001487-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOMINGOS GASPARETTO (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 em Data: 

23/08/2018, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504341-07.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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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.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.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: 0503527-29.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE ADRIANO DE LAMONICA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO)

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (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.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.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: 1001492-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GARCIA DUARTE DE MOURA (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 em Data: 

23/08/2018, 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: 1001496-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA LAURA DE MIRANDA (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 em Data: 

23/08/2018, 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: 1000868-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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 em Data: 

06/09/2018, 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.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003332-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-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 Numero do Processo: 

1003332-79.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: REINALDO LORENÇONI FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. Trata-se de execução de titulo extrajudicial 

consubstanciado em certidão de arbitramento de honorários de advogado 

dativo. Considerando que se trata de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial oposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que se 

amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910, 

caput, do Código de Processo Civil. Opostos os embargos e certificada 

sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000684-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMIR PIRES DE MIRANDA (EXEQUENTE)

CASSIA PERPETUA PRINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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 Numero do Processo: 

1000684-92.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: CASSIA PERPETUA PRINA, 

JOEMIR PIRES DE MIRANDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. Considerando que se trata de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial oposta em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da 

Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cite-se a Fazenda Pública 

Estadual para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 910, caput, do Código de Processo Civil. 

Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, intime-se a parte 

exequente/embargada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009303-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN DE BARROS FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009303-22.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SUELLEN DE BARROS 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se o(s) requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as 

advertências legais, para apresentar(em) a documentação de que 

disponha (m) para o esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028646-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANI ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028646-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JEANI ROCHA REQUERIDO: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se a emenda à 

inicial. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), 

pessoas jurídicas de direito público, com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001484-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO (REQUERENTE)

RICARDO ALMEIDA GIL (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 em Data: 

23/08/2018, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001499-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA DE FIGUEIREDO CONCEICAO (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 em Data: 

28/08/2018, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001503-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO LUIS DE ALMEIDA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT19612/O (ADVOGADO)

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO)

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-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 em Data: 

28/08/2018, 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.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000784-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (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 Numero do Processo: 

1000784-47.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JEREMIAS DA CRUZ DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. Trata-se de execução de titulo extrajudicial 

consubstanciado em certidão de arbitramento de honorários de advogado 

dativo. Considerando que se trata de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial oposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que se 

amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910, 

caput, do Código de Processo Civil. Opostos os embargos e certificada 

sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000397-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CAMACHO DE ABREU CAMPOS (REQUERENTE)

JURQUEMI CAMPOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000397-32.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MICHELLE CAMACHO DE 

ABREU CAMPOS, JURQUEMI CAMPOS REIS REQUERIDO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas 

jurídicas de direito público, com as advertências legais, para 
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apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000758-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO OAB - MT15407/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(REQUERIDO)

Superintendência de Defesa do Consumidor - PROCON MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000758-49.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GLORIA ALICE FERREIRA 

BERTOLI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH, 

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MT Vistos, 

etc. Promova Secretaria atualização do polo passivo da ação no PJE. 

Recebe-se a emenda à inicial. Trata-se de ação anulatória que GLORIA 

ALICE FERREIRA BERTOLI, titular do 1º Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá/MT, promove em face de PROCON/MT e ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual requer tutela provisória de urgência para determinar ao 

PROCON-MT a imediata suspensão da multa administrativa que foi aplicada 

em razão de suposta infração à norma consumerista, consistente em não 

registrar, por meio de impressão mecânica, o horário de efetivo 

atendimento dos usuários dos serviços cartorários. É o breve relato. O art. 

3º da Lei 12.153/2009 determina que o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Sabe-se que a suspensão liminar em matéria 

administrativa/tributária só é possível quando houver forte presunção de 

razão ao administrado/contribuinte, pois os atos administrativos 

concernentes ao exercício do poder de polícia gozam, a princípio, da 

presunção de legitimidade e legalidade que, embora relativa, reclama prova 

robusta para o afastamento das naturais consequências da cobrança. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela, notadamente porque a 

conclusão sustentada pela parte autora acerca de suposta 

inconstitucionalidade formal da norma que ampara a atuação administrativa 

bem como da não incidência de violação a coisa julgada formada na ADI 

39609/2011 - TJMT, demanda facultar-se a resposta do réu. Ademais, não 

há comprovação da efetivação de medida coercitiva de cobrança, 

tampouco a inscrição em dívida ativa, que poderiam denotar o risco de se 

aguardar a resolução do mérito, mormente no curto rito dos Juizados 

Fazendários. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. 

Considerando que o PROCON é uma superintendência que não possui 

personalidade jurídica, declara-se, de ofício, sua ilegitimidade passiva e 

determina-se à secretaria judiciária que promova, no sistema PJe, a 

retificação do polo passivo para excluir o órgão do polo passivo. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido ESTADO DE 

MATO GROSSO, com as advertências legais, especialmente para 

apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009, especialmente a cópia 

integral do processo referente a autuação. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001357-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILIO DIAS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001357-62.2018.8.11.0041 REQUERENTE: TARCILIO DIAS FIGUEIREDO 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. Retifique a secretaria o polo passivo da 

ação no sistema PJe para constar como requerido o ESTADO DE MATO 

GROSSO e o valor da causa para atribuir o valor informado na petição de 

emenda R$ 203.290,20. Verifica-se que o processo foi distribuído ao 

Juizado em razão da decisão declinatória de competência proferida pelo 

juízo da 4ª Vara Fazendária. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

EQUIPARAÇÃO ENTRE POLICIAL MILITAR REVERTIDO A ATIVA COM 

POLICIAL MILITAR DA ATIVA proposta em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual consta dentre os pedidos, o de condenação ao 

pagamento de valores retroativos aos últimos cinco anos[1], a título de 

diferença salarial. Em deferência ao disposto nos artigos 291 e 292 do 

CPC/15, objetivando quantificar monetariamente o valor do aludido 

pedido[2], haja vista a impossibilidade de liquidação nos juizados, a parte 

autora foi intimada para identificar o conteúdo econômico da pretensão. 

Sobreveio o pedido de emenda, ora recebido, no qual a parte autora 

esclarece o valor do pedido relativo à pretensão de cobrança, nos 

seguintes termos; “(...) trata-se de ação proposta objetivando equiparação 

entre policial militar revertido a ativa com policial militar da ativa, ocorre que 

diante do despacho (ID 11472031), faz-se necessário a presente Emenda 

à Inicial para corrigir o valor da causa para R$ 203.290,20 (duzentos e 

três mil duzentos e noventas reais e vinte centavos),tendo como base a 

última remuneração do Requerente (contracheque anexo). Valor este 

pretendido na condenação ao pagamento dos valores devidos à título de 

equiparação de militar da reserva remunerada revertido à ativa com militar 

da ativa (5 anos anteriores”. Como se vê, o novo e correto valor atribuído 

à causa ultrapassa o teto do Juizado Especial. Considerando que a 

informação relativa ao adequado proveito econômico só foi corretamente 

fixada pela parte autora após a decisão declinatória de competência, 

observa-se que a causa definidora de competência é superveniente à 

decisão declinatória de foro e não chegou a ser sindicada pelo juízo que a 

proferiu. Nesse contexto, entende-se não ser hipótese para suscitar, de 

imediato, o conflito de competência, mas, em prestígio aos princípios da 

economia processual, celeridade e cooperação, restituir o processo à 

vara de origem em que o processo foi ordinariamente distribuído de modo 

a facultar àquele juízo essa nova circunstância, notadamente porque, 

embora não estivesse adequadamente firmado o valor econômico da 

pretensão no ato da distribuição, a parte autora também não se insurgiu 

contra a decisão de remessa. Ante o exposto, restitua-se o feito ao juízo 

da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, em razão da petição de 

emenda, ressalvando que acaso àquele mantenha a decisão declinatória, 

mesmo diante do novo valor da causa atribuído pela parte autora poderá 

devolver o processo a este juizado para as providências concernentes ao 

conflito de competência. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] c) Que seja condenado o Requerido a pagar os 

valores retroativos aos últimos 5 (cinco) anos de diferenças salarias (....)” 

[2] Descrito no item IV, alínea c, da petição inicial.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1028858-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANISIO ROSA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1028858-25.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOANISIO ROSA DE MORAIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Ante a alegação do autor de não ter condições de 

arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de 
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sua família, Defere-se os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. Às 

providências. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Jeonathãn Suel Dias (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001487-12.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ALESSANDRO FERREIRA DA 

SILVA, JEONATHÃN SUEL DIAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. RECEBE-SE o recurso inominado no efeito devolutivo, haja 

vista sua tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se 

à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000855-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000855-49.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VALDETE MARIA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ACORIZAL Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. Trata-se de reclamação na qual a parte 

autora pleiteia: “b) SEJA CONCEDIDA, sem a oitiva prévia da parte 

contrária TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR NO SENTIDO 

DE QUE ESTE JUÍZO AUTORIZE O BLOQUEIO DA VERBA DEPOSITADA, 

REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 

COMPLEMENTAR, REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL, A SER 

DEPOSITADA NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA A 

REQUERENTE DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS NO VALOR DE R$ 5.070,00 

(CINCO MIL SETENTA REAIS);”. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela, haja vista a impertinência 

de manter constrição de verba pública sem que se possa dispensa-la de 

imediato ante a necessidade de observância aos limites do art. 1º[1] e § 3º 

da Lei n° 8.437/1992 e art. 1º[2] e 2-B da Lei 9494/97. Ademais, não se 

identifica risco de inadimplência acaso a parte autora venha 

eventualmente a sagrar-se vencedora na demanda. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Art. 1º “Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal”. (...) § 3º “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em 

parte, o objeto da ação”. [2] Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista 

nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e 

seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 

1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 

4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. Art. 2º-B. A sentença que 

tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser 

executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória 

nº 2.180-35, de 2001).

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000827-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINDA ANTONIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000827-81.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSALINDA ANTONIA DE 

ARRUDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ACORIZAL Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. Trata-se de reclamação na qual a parte autora pleiteia: 

“b) SEJA CONCEDIDA, sem a oitiva prévia da parte contrária TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR NO SENTIDO DE QUE ESTE JUÍZO 

AUTORIZE O BLOQUEIO DA VERBA DEPOSITADA, REFERENTE AO 

INCENTIVO ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, 

REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL, A SER DEPOSITADA NO FUNDO 

NACIONAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA A REQUERENTE DOS ÚLTIMOS 

CINCO ANOS NO VALOR DE R$ 5.070,00 (CINCO MIL SETENTA REAIS);”. É 

o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, nessa fase de 

cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios ao 

excepcional deferimento da tutela, haja vista a impertinência de manter 

constrição de verba pública sem que se possa dispensa-la de imediato 

ante a necessidade de observância aos limites do art. 1º[1] e § 3º da Lei 

n° 8.437/1992 e art. 1º[2] e 2-B da Lei 9494/97. Ademais, não se identifica 

risco inadimplência acaso a parte autora venha eventualmente a sagrar-se 

vencedora na demanda. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º “Não será cabível medida liminar contra 

atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras 

ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência 

semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de 

segurança, em virtude de vedação legal”. (...) § 3º “Não será cabível 

medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. [2] Art. 

1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de 

Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 

4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 

de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho 

de 1992. Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de 

recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, 

concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas 

autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito 

em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001).

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000829-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELY ALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000829-51.2018.8.11.0001 REQUERENTE: TATIELY ALVES SOARES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ACORIZAL Vistos, etc. Recebe-se a emenda à 

inicial. Trata-se de reclamação na qual a parte autora pleiteia: “b) SEJA 

CONCEDIDA, sem a oitiva prévia da parte contrária TUTELA DE URGÊNCIA 

DE NATUREZA CAUTELAR NO SENTIDO DE QUE ESTE JUÍZO AUTORIZE O 

BLOQUEIO DA VERBA DEPOSITADA, REFERENTE AO INCENTIVO 

ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, REPASSADO 

PELO GOVERNO FEDERAL, A SER DEPOSITADA NO FUNDO NACIONAL 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA A REQUERENTE DOS ÚLTIMOS CINCO 

ANOS NO VALOR DE R$ 5.070,00 (CINCO MIL SETENTA REAIS);”. É o 

breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, 

de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Na espécie, nessa fase de cognição 

sumária, não se identificam os requisitos próprios ao excepcional 

deferimento da tutela, haja vista a impertinência de manter constrição de 

verba pública sem que se possa dispensa-la de imediato ante a 

necessidade de observância aos limites do art. 1º[1] e § 3º da Lei n° 

8.437/1992 e art. 1º[2] e 2-B da Lei 9494/97. Ademais, não se identifica 

risco inadimplência acaso a parte autora venha eventualmente a sagrar-se 

vencedora na demanda. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º “Não será cabível medida liminar contra 

atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras 

ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência 

semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de 

segurança, em virtude de vedação legal”. (...) § 3º “Não será cabível 

medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. [2] Art. 

1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de 

Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 

4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 

de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho 

de 1992. Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de 

recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, 

concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas 

autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito 

em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003008-89.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA JESUS DE SENAS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003008-89.2017.8.11.0001 REQUERENTE: EDINA JESUS DE SENAS 

NUNES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela em caráter de urgência na qual a parte autora 

postula a realização de procedimento cirúrgico de “COLECISTECTOMIA EM 

ONCOLOGIA”. No Id. 10584382 foi determinada a emenda a inicial nos 

seguintes termos: “Considerando que a parte autora formulou pedido para 

a obrigação de fornecer “todo e qualquer tratamento médico relacionado 

ao tratamento da doença” (item 4) e a produção de prova pericial (item 5), 

e a lei dos Juizados Especiais autoriza apenas o exame técnico simples 

visando esclarecimento técnico da rápida e breve abordagem (art. 10 da 

Lei 12.153/2009 c/c 9.099/95), faz-se imperiosa a intimação da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias: 1) especificar quais são “todo e 

qualquer tratamento médico” que estão sendo negados e comprovar o 

interesse processual; 2) especificar o pedido de perícia médica, inclusive 

a sua necessidade; 3) adequar o pedido conforme a sua necessidade de 

perícia, promovendo os atos necessários para a extinção ou a 

continuidade da presente ação; 4) havendo pedido compatível com a 

competência deste juizado, juntar orçamento do procedimento pleiteado 

para fins de verificação da competência deste Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito; 5) juntar cópia 

de exames complementares ou relatório médico atualizado.” A requerente, 

intimada pessoalmente, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer 

manifestação. Desse modo, verifica-se a inépcia da inicial (parágrafo 

único, art. 321, CPC), que determina extinção do feito. Nesse sentido: 

REVISÃO CONTRATUAL - NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO - 

ARTS. 282 E 283, CPC - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 284, 

CPC - JUSTIÇA GRATUITA - APELAÇÃO IMPROVIDA. Não atendida a 

determinação de emenda da petição inicial e uma vez verificado o não 

preenchimentos dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, o juiz 

indeferirá a petição inicial (art. 284, CPC).... (APELAÇÃO Nº 75311/2010, 

RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20-10-2010). Ante o exposto, 

indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o processo, sem resolução 

de mérito, com amparo no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 03 de julho de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002040-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002040-59.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ROSIMEIRE DE ALMEIDA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do termo de audiência (ID 10761516) 

que a parte autora ROSIMEIRE DE ALMEIDA SILVA não compareceu à 

sessão de conciliação. Em sede de Juizado Especial não se admite a 

representação da pessoa física por terceiros ou pelo próprio advogado, 

ainda que munidos de procuração. É cediço que no sistema dos Juizados 

Especiais o comparecimento pessoal da parte autora à audiência é 

obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que 

a penalidade para o seu descumprimento é a extinção da ação. O 

Enunciado 20 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. O Enunciado 01 

da Fazenda Pública estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados 

Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela 

contumácia, conforme o convencionado no Enunciado FONAJE 28 no 

sentido de que “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”. Nos 

Juizados Especiais, somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam 
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naquelas que a própria lei confere a possibilidade de dispensa da 

audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da 

parte autora ROSIMEIRE DE ALMEIDA SILVA à audiência de conciliação, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 

51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente 

ao pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000278-42.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA EUGENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIANO HONORATO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000278-42.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA APARECIDA EUGENIO 

REPRESENTANTE: SYNARA VIEIRA GUSMAO REQUERIDO: AURELIANO 

HONORATO DE SIQUEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado por força 

do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se 

do termo de audiência (ID 11088568) que a parte autora MARIA 

APARECIDA EUGÊNIO não compareceu à sessão de conciliação. Em sede 

de Juizado Especial não se admite a representação da pessoa física por 

terceiros ou pelo próprio advogado, ainda que munidos de procuração. É 

cediço que no sistema dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal 

da parte autora à audiência é obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da 

Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para o seu descumprimento é a 

extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE dos Juizados Especiais 

Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. O 

Enunciado 01 da Fazenda Pública estabelece que “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, 

sanção pela contumácia, conforme o convencionado no Enunciado 

FONAJE 28 no sentido de que “Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.”. Nos Juizados Especiais, somente em hipóteses especialíssimas, 

quais sejam naquelas que a própria lei confere a possibilidade de dispensa 

da audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência 

da parte autora MARIA APARECIDA EUGÊNIO à audiência de conciliação, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 

51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente 

ao pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1024641-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWARD LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1024641-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDWARD LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 

38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do termo de 

audiência (ID 10804676) que a parte autora EDWARD LOPES DA SILVA 

não compareceu à sessão de conciliação. Em sede de Juizado Especial 

não se admite a representação da pessoa física por terceiros ou pelo 

próprio advogado, ainda que munidos de procuração. É cediço que no 

sistema dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal da parte 

autora à audiência é obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei 

9.099/95, de maneira que a penalidade para o seu descumprimento é a 

extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE dos Juizados Especiais 

Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. O 

Enunciado 01 da Fazenda Pública estabelece que “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, 

sanção pela contumácia, conforme o convencionado no Enunciado 

FONAJE 28 no sentido de que “Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.”. Nos Juizados Especiais, somente em hipóteses especialíssimas, 

quais sejam naquelas que a própria lei confere a possibilidade de dispensa 

da audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência 

da parte autora EDWARD LOPES DA SILVA à audiência de conciliação, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 

51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente 

ao pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001578-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JACOB SANTANA SABINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERENCIA DE INFORMAÇOES IPVA/GIPVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001578-68.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: BENEDITO JACOB SANTANA 

SABINO EXECUTADO: GERENTE DA GERENCIA DE INFORMAÇOES 

IPVA/GIPVA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA. A Lei 12.153/2009 estabelece 

que: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos;”. g.n. A incompetência absoluta, 

enquanto matéria de ordem pública, deve ser conhecida de ofício e a 

qualquer tempo. Ante o exposto, RECONHECE-SE a incompetência deste 

Juizado para processar e julgar a presente demanda, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com amparo no 

art. 2º, § 1º, I, da Lei 12.153/09 e 51, II, da Lei 9.099/95. Sem condenação 

em custas e honorários, (artigos 54 e 55 da Lei nº 9099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/09). Transitada em julgado, ao arquivo. Publique-se. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-72.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FRANCISCO ZYS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 
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1001289-72.2017.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO FRANCISCO ZYS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança de gratificação funcional proposta por THIAGO 

FRANCISCO ZYS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento das gratificações vencidas (retroativas) a 

contar da vigência da LC nº 550/2014, no montante de R$ 26.680,75 (vinte 

e seis mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), a ser 

atualizado com juros legais e correção monetária até o efetivo pagamento. 

Citado, o requerido apresentou contestação, mas não compareceu na 

audiência conciliatória. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. Passa-se à apreciação. A controvérsia a ser analisada limita-se a 

apurar se assiste à parte requerente o direito ao recebimento das 

gratificações retroativas à vigência da LC nº 550/2014 até 10/2016. A LC 

nº 550/2014 prevê, expressamente, a possibilidade de pagamento de 

gratificação adicional aos servidores públicos lotados nas unidades de 

correição ou designados como membros de comissões de processo 

administrativo, vejamos: “Art. 15 Os servidores públicos estaduais lotados 

nas unidades de correição e os designados como membros de comissões 

de processo administrativo, bem como os defensores dativos, em efetivo 

exercício, no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, 

farão jus a uma gratificação adicional no valor correspondente à 

simbologia remuneratória DGA-7, percebida por servidor público efetivo, 

não se computando para fins de férias, licenças, disponibilidade, 

aposentadoria ou qualquer outro fim. § 1º Quando o servidor for 

designado para a função de presidente de comissão processante o valor 

da gratificação será elevado ao valor correspondente à simbologia 

remuneratória DGA-6, percebida por servidor público efetivo. § 2º A 

Controladoria Geral do Estado publicará, mensalmente, a relação dos 

servidores, para fins de recebimento da referida gratificação.” Extrai-se 

do texto acima a existência de dois requisitos para que o servidor faça jus 

ao recebimento da gratificação, a saber: a) estar lotado em unidade de 

correição ou ser designado como membro de comissão de processo 

administrativo; e b) constar na lista mensal publicada pela Controladoria 

Geral do Estado. Analisando a documentação trazida pela parte autora, 

não consta que tenha, além das designações, integrado a lista mensal dos 

servidores, para fins de recebimento da referida gratificação publicada 

pela Controladoria Geral do Estado. Aliás, o requerente sequer consta da 

lista juntada ao processo administrativo de recebimento das gratificações, 

conforme documento de ID. 7308762, pág. 7. A ausência de comprovação 

de que atendeu aos requisitos legais para o recebimento da gratificação 

impede o deferimento do pedido. O ônus de prova dos fatos constitutivos 

do direito incumbe a parte reclamante (artigo 373, I, do CPC). Assim, diante 

da ausência de prova capaz de comprovar o alegado pela parte 

reclamante, não há diligência a ser ordenada por este Juízo, mas o 

julgamento do processo, conforme extrai-se da jurisprudência a seguir: 

“(...) A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do 

pedido, não a extinção do processo sem julgamento do mérito. Se o autor 

não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as 

consequências da ausência ou insuficiência de provas, que 

invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do art. 

269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015). Nesse esteio, não restou cabalmente 

demonstrado o direito do requerente ao recebimento das gratificações no 

período de 11/2014 a 10/2016. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Cuiabá-MT, 03 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 218, DE 29 DE JUNHO 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 2ª Vara Criminal, Leonardo de Campos Costa E Silva Pitaluga, 

por intermédio do Ofício nº 047-2018-Gab. datado de 27.06.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 03 de junho de 2018, o servidor Fagner 

Ferreira Coelho, matrícula 32084, portador da Cédula de Identidade RG - 

2183212-9 SSP- MT, cadastrado no CPF 035.790.561-07, do cargo de 

Assessor de Gabinete II, da 2ª 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 217, DE 29 DE JUNHO 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 2ª Vara Criminal, Leonardo de Campos Costa E Silva Pitaluga, 

por intermédio do Ofício nº 047-2018-Gab. datado de 27.06.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 03 de junho de 2018, a servidor a Letícia 

Haider Oliveira, matrícula 27524, portadora da Cédula de Identidade RG - 

4951797 DGPC-GO, cadastrado no CPF 024.636.271-58, do cargo de 

Assessora de Gabinete I, da 2ª 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 216, DE 29 DE JUNHO 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 2ª Vara Criminal, Leonardo de Campos Costa E Silva Pitaluga, 

por intermédio do Ofício nº 047-2018-Gab. datado de 27.06.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 03 de junho de 201 8, o servidor Itamir 

Luciano Kohler, matrícula 14747, portador da Cédula de Identidade RG - 

13R.3.104.944 SSP- SC, cadastrado no CPF 024.440.879-33, do cargo de 

Assessor Técnico Jurídico, da 2ª 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 215, DE 29 DE JUNHO 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 de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Marco Aurélio Frota Cervelli, matrícula nº 

21129, como Gestor Judiciário , na 7ª Vara Cível - 2º JECRIM, no período 

de 02 a 20 de julho de 201 8, em razão do usufruto de férias 02 a 16 de 

julho e fol gas compensatórias 17 a 20 de julho de 2018, d o servidor José 

Aparecido Ferreira, matrícula nº 13573.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 221, DE 03 DE JULHO 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 de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Retificar a Portaria nº 21 6-2018, datada de 29.06.2018, que 
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exonerou, a partir de 03 de junho de 2018, o servidor Itamir Luciano 

Kohler, matrícula nº 14747, do cargo de Assessor Técnico Jurídico, da 2ª 

Vara Criminal, onde consta; exonerar, a partir de 03 de junho de 2018, 

fazer constar; exonerar, a partir de 03 de julho de 2018.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 222, DE 03 DE JULHO 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 de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Retificar a Portaria nº 217-2018, datada de 29.06.2018, que 

exonerou, a partir de 03 de junho de 2018, a servidor a Letícia Haider 

Oliveira, matrícula nº 27524, do cargo de Assessora de Gabinete I, da 2ª 

Vara Criminal, onde consta; exonerar, a partir de 03 de junho de 2018, 

fazer constar; exonerar, a partir de 03 de julho de 2018.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 220, DE 03 DE JULHO 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 de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Retificar a Portaria nº 218-2018, datada de 29.06.2018, que 

exonerou, a partir de 03 de junho de 2018, o servidor Fagner Ferreira 

Coelho, matrícula nº 32084, do cargo de Assessor de Gabinete II, da 2ª 

Vara Criminal, onde consta ; exonerar, a partir de 03 de junho de 2018, 

fazer consta r; exonerar, a partir de 03 de julho de 2018.

 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.: 800174 Nr: 14465-03.2015.811.0003

 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: RAMIRO BRIZOLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

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

BARBOSA - OAB:13245-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$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 132,08 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.: 438643 Nr: 7310-22.2010.811.0003

 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: SONIA VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTH TRAINING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - 

OAB:23069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICINDO CARLOS M. 

MOROTI JÚNIOR - OAB:PR 55290

 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$ 132,08 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.: 741001 Nr: 2672-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO SÉRGIO MAGALHÃES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOGIVAL SOUZA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DURAN VILELA - 

OAB:OAB/MT10.573

 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$ 

342,49 e Taxa Judiciária no valor R$ 132,08 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
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758102 Nr: 12185-93.2014.811.0003

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCRESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 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(IMPUGNANTE) para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no 

valor de R$ 343,31 e Taxa Judiciária no valor R$ 132,08 ao FUNAJURIS, e 

o valor de R$ 138,05 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.: 436716 Nr: 5384-06.2010.811.0003

 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: EDSON GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS, BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14099, 

JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-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$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 132,08 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.: 452462 Nr: 7641-67.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA REGINA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSR COMERCIO DE COSMETICOS E 

PRODUTOR DE HIGIENE PESSOAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MEDINE MORAES 

GALVANI - OAB:186056/SP, LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEÃO - 

OAB:OAB/SP 195.383

 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$ 205,28 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.: 834513 Nr: 6929-04.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE OLIVEIRA MARTINS DIAS, SANDRA 

MARIA DE OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAUSPENHAR E HARTMANN COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELVONE DA SILVA BRAZ - 

OAB:21.285/OAB-GO

 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$ 

2.905,65 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.: 713544 Nr: 8664-14.2012.811.0003
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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: FRANCISCO MARINHO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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$ 

335,45 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,19 ao FUNAJURIS, esclarecendo 

que, para pagamento, 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), 

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. Deverá ainda, o procurador 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.: 418827 Nr: 1268-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KAROLINA SANTOS OLIVEIRA, ROSELI TELES 

DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON OLIVEIRA GUIMARAES

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

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 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$ 130,86 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.: 788534 Nr: 9638-46.2015.811.0003

 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: MARIA SILVANIA LOURENÇO DE BARROS

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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$ 132,08 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.: 762329 Nr: 14633-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA GUERREIRO 

BORGHI - OAB:OAB/SP 297.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 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$ 132,08 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.: 761846 Nr: 14430-77.2014.811.0003

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LIMA, CLEONICE MOURA 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFIFE HUSSEIN FARES

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677

 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, 
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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$ 132,08 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.: 818951 Nr: 2538-06.2016.811.0003

 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: JOSE BARBOZA DO NASCIMENTO

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT8506A

 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$ 132,08 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.: 812243 Nr: 187-60.2016.811.0003

 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: VALDEIR GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-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$ 

340,34 e Taxa Judiciária no valor R$ 132,08 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.: 781289 Nr: 6696-41.2015.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, ANDRE 

RICARDO ORSSATTO, GISELE TACCA ORSSATTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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$ 

7.184,11 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.: 386671 Nr: 410-28.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

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

OAB:10257/MT, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT9552

 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$ 

992,56 e Taxa Judiciária no valor R$ 1.037,96 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 
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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.: 814925 Nr: 1184-43.2016.811.0003

 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: RENATO CARDINI LOURENÇO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:21568/O, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6.611/MS

 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$ 

340,92 e Taxa Judiciária no valor R$ 132,08 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.: 806338 Nr: 16777-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAITA TEIXEIRA RIOS - ME, ANAITA 

TEIXEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 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$ 132,08 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.: 435773 Nr: 4441-86.2010.811.0003

 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: MOISANIEL LIOTERIO QUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALMEIDA 

DE OLIVEIRA FILHO - OAB:10466/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT/7.670

 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$ 

340,92 e Taxa Judiciária no valor R$ 319,00 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.: 768780 Nr: 1602-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZIO SCHIAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT, MARCELA MARTINS RIBEIRO - OAB:16.568-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 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$ 

355,79 e Taxa Judiciária no valor R$ 132,08 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 
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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.: 812078 Nr: 123-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WQS CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:11.878-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 AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 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.: 731925 Nr: 12216-50.2013.811.0003

 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: CLEIDSON GONÇALVES RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-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$ 132,08 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 189,78 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/tranferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320549 Nr: 13962-41.1999.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FIUSA FERRARI - 

OAB:6538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:3103-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 AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

145,30 e Taxa Judiciária no valor R$ 132,08 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 53,54 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.: 421169 Nr: 3479-97.2009.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RODRIGUES DA CUNHA, ERIKA VIRGILIO 

RODRIGUES DA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112

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

OLIVEIRA - OAB:5134/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 AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

9.870,16 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 
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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.: 43286 Nr: 1964-81.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ALMEIDA, DIOGO MARTINS 

GONCALVES

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

PERES - OAB:6668/MT, JULIO CÉSAR GOULART LANES - OAB:OAB/MT 

13.329-A, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:PR/14573, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - OAB:4624/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 AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

131,66 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 71,10 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.: 720417 Nr: 1455-57.2013.811.0003

 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: IZILDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/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 REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 332,39 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 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. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001231-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MIKAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (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: 1001325-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO GENTIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL CAPITALIZACAO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-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: 1001439-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLA BORGES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON VITOR SCHEFFER OAB - MT13080/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

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

Outros Interessados:

VALTER JOAQUIM DOS SANTOS (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação dos advogados das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem sobre o laudo pericial de ID 13843591.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004885-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA RUBIA WALOSK DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004885-24/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Laura Rúbia Walosk de Souza. Vistos, 

etc. OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de LAURA RÚBIA WALOSK DE SOUZA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 
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Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004903-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004903-45/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Ré: Andressa Nunes Moreno Milleck. 

Vistos, etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor ANDRESSA NUNES MORENO 

MILLECK, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando a notificação 

da parte ré, nos termos do art.320 do CPC e §2º do art. 2º do Decreto-Lei 

nº911/69; b) recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido 

o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005293-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o Aviso de Recebimento assinado por 

pessoa estranha à relação processual (ID 13968002).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004899-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JULIA GONCALVES (RÉU)

VALDEMIRO TEIXEIRA GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004899-08/2018 Ação: Rescisão Contratual Autora: N. C. Imóveis Ltda. 

Réus: Valdemiro Teixeira Gomes e Outra. Vistos, etc. N. C. IMÓVEIS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Rescisão Contratual” em desfavor de VALDEMIRO TEIXEIRA 

GOMES e MARIA JULIA GONÇALVES, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido tutela provisória de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002787-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

KAREN SILVA NUNES OAB - MT22755/O (ADVOGADO)

ALINE LUCIANA DA SILVA OAB - SP329934 (ADVOGADO)

JOSUEL DA SILVA JUNIOR OAB - MT24556/O (ADVOGADO)

ISABELA ALVES BUOSI OAB - MT20756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA FAZENDA FELICIDADE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002787-37/2016 Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(fl.116 – correspondência ID 13340139, fl.02), em consonância com o 

disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil e atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central permitindo o bloqueio on line de valores, hei por bem em 

deferir a penhora on line junto ao Sistema BacenJud, determinando a 

penhora nas contas bancárias em nome da executada Agropecuária 

Fazenda Felicidade Ltda – EPP, no valor de R$81.503,57 (oitenta e um mil, 

quinhentos e três reais e cinquenta e sete centavos). Na forma do 

disposto no §2º, do art.1º, do Provimento nº 04/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, os autos permanecerão no gabinete do Juiz 

até que se processe a ordem. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de 

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

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002787-37/2016 Vistos, etc... Sobre os documentos fornecidos pelos 

convênios “BacenJud”, manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) 

cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004935-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA NEGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004935-21/2016 Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(fl.209 – item ‘b’ – correspondência ID 12224376, fl.02), em consonância 

com o disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil e atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central permitindo o bloqueio on line de valores, hei por bem em 

deferir a penhora on line junto ao Sistema BacenJud, determinando a 

penhora nas contas bancárias em nome do executado Banco do Brasil 

S/A, no valor de R$3.990,20 (três mil, novecentos e noventa reais e vinte 

centavos). Na forma do disposto no §2º, do art.1º, do Provimento nº 
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04/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, os autos 

permanecerão no gabinete do Juiz até que se processe a ordem. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL 

Processo Judicial Eletrônico nº1004935-21/2016 Vistos, etc... Nesta data 

fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sobre os documentos 

fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, manifestem-se as partes, no prazo 

de (5) cinco dias, em consonância com o disposto no artigo 854, §2º e §3º 

do Código de Processo Civil, após conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002145-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRA ALMEIDA SALLES PONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002145-30/2017 Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(fl.34 –correspondência ID 10085106, fl.02), em consonância com o 

disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil e atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central permitindo o bloqueio on line de valores, hei por bem em 

deferir a penhora on line junto ao Sistema BacenJud, determinando a 

penhora nas contas bancárias em nome da executada Elisandra Almeida 

Salles Pontes, no valor de R$542,05 (quinhentos e quarenta e dois reais e 

cinco centavos). Na forma do disposto no §2º, do art.1º, do Provimento nº 

04/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, os autos 

permanecerão no gabinete do Juiz até que se processe a ordem. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL 

Processo Judicial Eletrônico nº1002145-30/2017 Vistos, etc... Sobre os 

documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, manifeste-se a parte 

exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006925-13.2017.8.11.0003

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:

MARISA DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006925-13/2017 Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(fl.52 –correspondência ID 12335211), em consonância com o disposto no 

artigo 854 do Código de Processo Civil e atentando pela circunstância de 

ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central 

permitindo o bloqueio on line de valores, hei por bem em deferir a penhora 

on line junto ao Sistema BacenJud, determinando a penhora nas contas 

bancárias em nome da executada Marisa de Santana, no valor de 

R$27.680,75 (vinte e sete mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e cinco 

centavos). Na forma do disposto no §2º, do art.1º, do Provimento nº 

04/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, os autos 

permanecerão no gabinete do Juiz até que se processe a ordem. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL 

Processo Judicial Eletrônico nº1006925-13/2017 Vistos, etc... Nesta data 

fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sobre os documentos 

fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, manifestem-se as partes, no prazo 

de (5) cinco dias, em consonância com o disposto no artigo 854, §2º e §3º 

do Código de Processo Civil, após conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009945-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO DE JESUS NIERI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR DAVID MARQUES QUEIROZ (REQUERIDO)

DAVID WALTER QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009945-12/2017 Ação: Cobrança Autor: Nevio de Jesus Nieri. Réus: 

Omar David Marques Queiroz e Outro. Vistos, etc. Atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de 

valores e requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de 

busca de endereço do réu (fl.43 – correspondência ID 13002733), 

conforme extratos em anexo. Intime-se a parte ré, para que no prazo de 

(5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007389-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELMO DANIEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-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)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004713-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI APARECIDO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004713-19/2017 Ação: Cobrança Autor: Centro Educacional Khalil Zaher 

S/S Ltda. Ré: Valdeci Aparecido de Oliveira. Vistos, etc. Considerando o 

petitório de (fl.45 – correspondência ID 10431719), hei por bem indeferir o 

pleito autoral, eis que a audiência de conciliação no início do processo é 

obrigatória e, via de consequência, redesignar a audiência de conciliação 

para o dia 05 de setembro de 2018, às 08:00 horas, no CEJUSC. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004713-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI APARECIDO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13974152.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001318-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A (RÉU)

ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

GILMAR MARTINS DIAS (TESTEMUNHA)

 

Dos advogados das partes para cientificá-los sobre a audiência de 

instrução designada para o dia 25 de julho de 2018, às 14h30min, no 

Fórum da comarca de Lucas de Rio de Verde - MT.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822761 Nr: 3883-07.2016.811.0003

 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: JANIELLE DOS SANTOS CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

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

SILVA - OAB:8184-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3883-07.2016

Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório

Autora: Janielle dos Santos Caetano.

Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A.

Vistos, etc...

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com 

“Embargos Declaratórios com Efeitos Infringentes” pelos fatos narrados no 

petitório de (fls.307/verso) e, instada a se manifestar, a parte autora 

permaneceu inerte (fl.311), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“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.”

Analisando os fatos elencados pela embargante, verifica-se que assiste 

razão à parte, uma vez que há erro material na decisão de (fls.305/306v), 

passível de correção.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, ACOLHO os 

novos embargos ofertados por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A., com qualificação nos autos e, via de consequência, 

retifico a decisão de (fls.305/306v), passando a constar os seguintes 

termos:

 “Da análise detida dos documentos colacionados, constata-se que o 

acidente ocorreu em 18 de outubro de 2015, conforme Boletim de 

Ocorrência, portanto, sob a égide da Lei n° 11.482/07 que, como dito 

anteriormente, prevê o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), a título de indenização, em caso de invalidez permanente..”

 Na parte que não foi objeto da correção, permanece a decisão como 

lançada.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756805 Nr: 11377-88.2014.811.0003

 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: THEREZINHA PORTO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA AMARAL DE FIGUEIREDO, 

ANTONIO PIMENTEL DA SILVA, HAROLDO PINTO, ROSANGELA 

AUXILIADORA GARCIA PERES, MARCO ANTONIO ALVES, ARTHUR DE 

LIMA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO CASTILHO SOARES - 

OAB:MT/11.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CORBINIANO AMARAL NETTO 

- OAB:87065, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, MARCINO 

FERREIRA - OAB:12485/MT, MARCINO FERREIRA - OAB:OAB/MT12485, 

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

quanto a certidão de decurso de prazo de fl. 200.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752496 Nr: 9032-52.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDEIR DIAS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestarem quanto ao 

laudo pericial de fls. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762996 Nr: 14915-77.2014.811.0003

 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: ITAÚ UNIBANCO VEÍCULO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CEZAR SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 14915-77.2014

Ação: Monitória

Autora: Fiat Administradora de Consórcios Ltda.

Réu: Rafael Cezar Souza.

Vistos, etc...
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Considerando os termos da certidão de (fl.74), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738989 Nr: 1337-47.2014.811.0003

 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: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1337-47.2014

Ação: Monitória

Autor: Banco Fiat S.A.

Ré: Mirian Silva Lopes.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.71), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726360 Nr: 7292-93.2013.811.0003

 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: AIRTON FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA RIZAN TRATORES LTDA, 

NEIVA MARLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/O, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:MT/9502, PATRICIA 

APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:OAB/MT12.507

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7292-93.2013

Ação: Monitória

Autor: Airton Froeder.

Ré: Rizan Tratores Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.91), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 758644 Nr: 12537-51.2014.811.0003

 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: LOURDES MANOELA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GONÇALVES DOS SANTOS, 

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, IRINEU OSVALDO FRANCISCO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justilça de fl.81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706404 Nr: 1118-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1118-05.2012

Ação: Monitória

Autor: Itaúcard S.A.

Ré: Fernanda da Silva Ribeiro.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.91), determino a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736667 Nr: 15959-68.2013.811.0003

 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: MARCIA DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 15959-68.2013

Ação: Rescisão Contratual por Inadimplemento

Autora: Márcia de Oliveira da Silva.

Réus: Impactum Empreendimentos (A B de Mendonça Júnior Me) e Outro.

Vistos, etc...

MÁRCIA DE OLIVEIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente ação em desfavor de IMPACTUM 

EMPREENDIMENTOS (A B DE MENDONÇA JÚNIOR ME) E ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JÚNIOR, devidamente qualificados, tendo a 

parte autora abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e após 

devidamente intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se pode 

verificar pelos elementos contidos no processo, vindo-me os autos 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.106), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

EXTINTO o presente processo promovido por MÁRCIA DE OLIVEIRA DA 

SILVA, em desfavor de IMPACTUM EMPREENDIMENTOS (A B DE 

MENDONÇA JÚNIOR ME) E ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JÚNIOR, 

todos com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o 

artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, observando-se o disposto no artigo 98, §3º do 

CPC.

Desde já, defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

exordial, mediante as cautelas de estilo.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740617 Nr: 2378-49.2014.811.0003

 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: ROSIANE RIBEIRO - ESPAÇO FOTOGRÁFICO-ME, 

ROSIANE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA POLIART LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT16.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 2378-49.2014

Ação: Cambial de Locupletamento Ilícito

Autora: Rosiane Espaço Fotográfico Me.

Ré: Gráfica Poliart Ltda Me.

Vistos, etc...

ROSIANE ESPAÇO FOTOGRÁFICO ME, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de GRÁFICA 

POLIART LTDA ME, devidamente qualificada, tendo a parte autora 

abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente 

intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos 

elementos contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.69), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

EXTINTO o presente processo promovido por ROSIANE ESPAÇO 

FOTOGRÁFICO ME, em desfavor de GRÁFICA POLIART LTDA ME, todos 

com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 

485, inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Desde já, defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

exordial, mediante as cautelas de estilo.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713085 Nr: 8185-21.2012.811.0003

 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): ESPÓLIO DE SERGIO CAPELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 8185-21.2012

Ação: Depósito

 Autor: Panamericano S.A.

Réu: Sérgio Capelari.

Vistos, etc...

PANAMERICANO S.A., com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente ação em desfavor de SÉRGIO CAPELARI, devidamente 

qualificado, tendo a parte autora abandonado a causa por mais de (30) 

trinta dias e após devidamente intimada a dar andamento ao feito, não o 

fez, como se pode verificar pelos elementos contidos no processo, 

vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.85), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

EXTINTO o presente processo promovido por PANAMERICANO S.A., em 

desfavor de SÉRGIO CAPELARI, todos com qualificação nos autos e, o 

faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, ambos 

do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Nesta data fora realizada a baixa da restrição de (fl.56), via ‘RenaJud’, 

conforme extrato em anexo.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.
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 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747048 Nr: 6184-92.2014.811.0003

 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: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO FROHLICH, LAURINDA FROHLICH, 

ALAND FROLICH, HILARIO FROHLICH, ORLANDO FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO - 

OAB:1366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 6184-92.2014

Ação: Restauração de Autos

Autor: Banco Itaú S.A.

Réus: Agnaldo Frohlich e Outros.

Vistos, etc...

BANCO ITAÚ S.A., com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com 

a presente ação em desfavor de AGNALDO FROHLICH, LAURINDA 

FROHLICH, ALAND FROHLICH, ORLANDO FROHLICH E HILARIO 

FROHLICH, devidamente qualificado, tendo a parte autora abandonado a 

causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar 

andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos 

contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.49), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

EXTINTO o presente processo promovido por BANCO ITAÚ S.A., em 

desfavor de AGNALDO FROHLICH, LAURINDA FROHLICH, ALAND 

FROHLICH, ORLANDO FROHLICH E HILARIO FROHLICH, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727739 Nr: 8594-60.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 8594-60.2013

Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório

Autor: Valter Rosa da Silva.

Ré: Companhia Excelsior de Seguros.

Vistos, etc...

VALTER ROSA DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente ação em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, devidamente qualificada, tendo a parte autora abandonado a 

causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar 

andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos 

contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.174), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

EXTINTO o presente processo promovido por VALTER ROSA DA SILVA, 

em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando a 

parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, CPC), bem como, ao 

pagamento das custas processuais, devendo ser observado, no caso, o 

disposto no artigo 98, §3º do códex legal.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados à (fl.143), com suas 

devidas correções, em favor da parte ré, expedindo-se o competente 

alvará judicial.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750447 Nr: 7971-59.2014.811.0003

 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: JOSIANE SOUZA CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 7971-59.2014

Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório

Autora: Josiane Souza Chagas.

Ré: Companhia Excelsior de Seguros.

Vistos, etc...

JOSIANE SOUZA CHAGAS, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente ação em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, devidamente qualificada, tendo a parte autora abandonado a 

causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar 

andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos 

contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.157), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.
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Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por JOSIANE SOUZA CHAGAS, 

em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando a 

parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, CPC), bem como, ao 

pagamento das custas processuais, devendo ser observado, no caso, o 

disposto no artigo 98, §3º do códex legal.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados à (fl.130), com suas 

devidas correções, em favor da parte ré, expedindo-se o competente 

alvará judicial.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 377770 Nr: 6054-83.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS CUSTODIO

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

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY VICENTE DE PAULO - 

OAB:90894/MG

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 450.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 382660 Nr: 10863-19.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ FLORESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723249 Nr: 4241-74.2013.811.0003

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMERINO SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT/12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 

- OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 4241-74.2013

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Réu: Ermerino Santos Oliveira.

Vistos, etc...

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

ERMERINO SANTOS OLIVEIRA, devidamente qualificado, tendo a parte 

autora abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e após 

devidamente intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se pode 

verificar pelos elementos contidos no processo, vindo-me os autos 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.74), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

EXTINTO o presente processo promovido por FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL 

MULTICARTEIRA, em desfavor de ERMERINO SANTOS OLIVEIRA, todos 

com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 

485, inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Nesta data fora realizada a baixa da restrição de (fl.43), via ‘RenaJud’, 

conforme extrato em anexo.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750783 Nr: 8177-73.2014.811.0003

 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): CLEBER GENTIL PEREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 8177-73.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Itaucard S.A.

Réu: Cleber Gentil Pereira Oliveira.

Vistos, etc...

BANCO ITAUCARD S.A., com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente ação em desfavor de CLEBER GENTIL PEREIRA 

OLIVEIRA, devidamente qualificado, tendo a parte autora abandonado a 

causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar 

andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos 

contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.59), e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

EXTINTO o presente processo promovido por BANCO ITAUCARD S.A., em 

desfavor de CLEBER GENTIL PEREIRA OLIVEIRA, todos com qualificação 

nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º 

e §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Façam as baixas devidas.
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Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 383413 Nr: 11541-34.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY BUENO CREVELARI ME, ROSELI 

APARECIDA BUENO CREVELARI

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

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA 

DE CAMARGO - OAB:27.235/SP

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

Certidão do Oficial de Justiça de fls. 263/266.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713545 Nr: 8665-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR, SILVIA BEATRIZ 

LOURENCO FERNANDES, VERONICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. DE CARVALHO ME - SUPERMERCADO 

PONTAL, C. M. DE CARVALHO ME - SUPERMERCADO PONTAL, C. M. DE 

CARVALHO ME - SUPERMERCADO PONTAL, CHARLES MAMEDE DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8665-96.2012

Ação: Cautelar de Arresto

Requerentes: Antônio Frange Júnior e Outros.

Requeridos: C. M. de Carvalho Me – Supermercado Pontal e Outros

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Considerando os termos da certidão de (fl.131), hei por bem em determinar 

que façam as anotações de estilo e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 324164 Nr: 8815-92.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SAMPAIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NEWTON VIEIRA BARBOSA, 

VERA LUCIA LOHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE MESQUITA - 

OAB:13680/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Do Advogado da parte autora para, no prazo de dez (10) dias, retirar o 

ofício de fl. 446.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714627 Nr: 9852-42.2012.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR, SILVIA BEATRIZ 

LOURENCO FERNANDES, VERONICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. DE CARVALHO ME - SUPERMERCADO 

PONTAL, C. M. DE CARVALHO ME - SUPERMERCADO PONTAL, C. M. DE 

CARVALHO ME - SUPERMERCADO PONTAL, CHARLES MAMEDE DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:MT/6218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

EXTINTO o presente processo promovido por ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR, 

SILVIA BEATRIZ LOURENÇO FERNANDES E VERÔNICA LAURA CAMPOS 

CONCEIÇÃO, em desfavor de C. M. DE CARVALHO ME – SUPERMERCADO 

PONTAL (CNPJ 03.576.610/0001-26), C. M. DE CARVALHO ME – 

SUPERMERCADO PONTAL (CNPJ 03.576.610/0002-07), C. M. DE 

CARVALHO ME – SUPERMERCADO PONTAL (CNPJ 03.576.610/0003-98) E 

CHARLES MAMEDE DE CARVALHO, todos com qualificação nos autos e, o 

faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, ambos 

do Código de Processo Civil.Custas pela parte exequente.Façam as baixas 

devidas.Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas 

as custas, se houver,  arquive-se.Publ ique-se. Int imem-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de junho de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737406 Nr: 269-62.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALLADIO COMÉRCIO DE METAIS LTDA-ME, 

ANISIO RODRIGUES GOMES, MARIA APARECIDA GONÇALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

quanto ao petitório de fls. 125/126 e 127/128.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788020 Nr: 9439-24.2015.811.0003

 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: LOPES DE ASSIS & ASSIS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S.A 

(CHECK CHECK)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE 

ITACARAMBI MEINBERG - OAB:19964/MT, KELLY CRISTIANE 

RODRIGUES PEREIRA - OAB:34.307 OAB/GO, RICARDO DE OLIVEIRA 

LESSA - OAB:OAB/MT19.759

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9439-24.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Lopes de Assis & Assis Ltda Me.

Executada: Connect Informações e Tecnologia S.A. (Check Check).

Vistos, etc...

LOPES DE ASSIS & ASSIS LTDA ME, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a “Ação de Execução de Sentença” em 

desfavor de CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S.A. (CHECK 

CHECK), devidamente qualificada, e, após seu processamento, sobreveio 

o petitório de acordo de (fls.154/156), pugnando pela extinção da presente 

ação, vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.
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D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por LOPES DE ASSIS & ASSIS 

LTDA ME, em desfavor de CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S.A. 

(CHECK CHECK).

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas necessárias.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729677 Nr: 10333-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO BENES, JOSELMA BENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, RODOBENS CONSORCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES CARMO 

NETO - OAB:17.639/MT, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231747/SP, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 10333-68.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Adão Benes.

Representante: Joselma Benes.

Executadas: Disal Administradora de Consórcios Ltda e Rodobens Ltda.

Vistos, etc...

ADÃO BENES, representado por sua procuradora JOSELMA BENES, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação de 

“Execução de Sentença” que move em desfavor de DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificados, 

após seu processamento sobreveio a petição de (fl.267), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da manifestação de (fl.267) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

ADÃO BENES, representado por sua procuradora JOSELMA BENES, em 

desfavor de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E 

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ambos 

qualificados, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381395 Nr: 9630-84.2006.811.0003

 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: ALBERTINA PEREIRA SILVA FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAIARA CAROLINE 

DA SILVA GUILHERME, para devolução dos autos nº 

9630-84.2006.811.0003, Protocolo 381395, 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.: 755747 Nr: 10716-12.2014.811.0003

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CORRÊA - 

OAB:OAB/PA 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 10716-12.2014.811.0003, 

Protocolo 755747, 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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428395 Nr: 10518-48.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:MT/ 13.127-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19.490 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono os autos para intimação do advogado do executado, para 

no prazo legal manifestar-se quanto ao petitório de fls. 404/411.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799570 Nr: 14201-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADINI MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LUIZ CYLES PEREIRA 

- OAB:OAB/MT14564-E, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/9521 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº14201-83/2015

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.
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Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004865-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR OAB - PR0055846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SCHIOCHET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Marmeleiro – PR Autora: 

Bandeira Transportes Rodoviários de Cargas Ltda. Réus: José Schiochet 

e Outro. Vistos, etc. Para inquirição da testemunha, hei por bem em 

designar o dia 16 de outubro de 2018, às 15:00 horas. Comunique-se o 

douto Juízo deprecante. Cumpra-se a presente, servindo a cópia como 

mandado. Caso a secretaria observe a falta de alguma peça 

imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo 

Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução 

imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de junho de 2018. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004932-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004932-95/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Antônio Miguel Fontes. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. ANTÔNIO MIGUEL FONTES, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, sobreveio 

o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz o 

autor em sua exordial que é consumidor de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº6/640936-1; que, a ré imputa-lhe no importe de R$2.633,19 

(dois mil, seiscentos e trinta e três reais e dezenove centavos), referente 

à fatura de setembro/2017, com vencimento para o dia 30.11.2017, 

conforme documento de (fl.18 – correspondência ID 13958374, fl.03). 

Ademais, não comprovara nos autos que se encontra adimplente com as 

demais faturas regulares, eis que o documento de (fl.23 – 

correspondência ID 13958443) corresponde a Unidade Consumidora 

diversa da dos autos (nº6/111415-6). Por derradeiro, a parte autora 

requer em sede de tutela provisória de urgência que a parte ré 

abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como, 

exclua o nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao crédito, nos 

termos dos itens ‘c’ e ‘d’ de (fl.11 – correspondência ID 13958160, fl.10). D 

E C I D O: Considerando o documento de (fl.14 – correspondência ID 

13958348), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). O artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece 

que terão prioridade na tramitação em todas as instancias os 

procedimentos nos quais figurem como parte ou interessados pessoa com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portador de doença 

grave, é nesse sentido a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Prioridade na tramitação do feito Pedido que deve ser concedido ao autor 

maior de 60 anos e aos demais co-autores, mesmo que não tenham idade 

igual ou superior a 60 anos Inteligência da Lei nº 10.741/03 que não faz 

restrição ao benefício. Recurso provido.10.741” (5470883120108260000 

SP 0547088-31.2010.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de 

Julgamento: 16/05/2011, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 19/05/2011) Assim, hei por bem em deferir o pedido de 

prioridade na tramitação dos autos, com fulcro no documento de (fl.15 – 

correspondência ID 13958359). 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. Conforme se depreende da ação proposta pela autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso 

vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se 

pode dizer em relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, 

vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela 

antecipada, senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos 

medidores de energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite 

uma fatura com os valores que ela entende serem devidos, compelindo 

seu cliente ao seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento 

de energia. Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não 

podem se valer do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir 

os consumidores ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não 

retratam o consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA – CEMIG – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL 

– INADIMPLENCIA DE FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE 

FATURAMENTO – DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA 

AFERIÇÃO DO VALOR – RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO 

EM RAZÃO DESTE DÉBITO – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – 

INDEFERIMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A 

concessionária do serviço público não pode se valer do corte de energia 

para compelir o consumidor ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de 

faturamento, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve 

ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no 

fornecimento do serviço de cunho essencial, quando em discussão os 

critérios adotados para aferição do valor correspondente ao 

refaturamento e para determinar o restabelecimento dos serviços 

interrompidos por estes débitos. (...).” (grifei) (TJ/MG, nº única: 

0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio Vilela, Dt julg. 01/06/10) 

Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de elétrica, em virtude de 

faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido pela 

requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer. O corte, somente seria possível nos casos de 

inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que é 

questionado no caso dos autos. Assim, defiro parcialmente a tutela 

provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa 

ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

Unidade Consumidora nº6/640936-1, no que tange ao importe de 

R$2.633,19 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais e dezenove 

centavos), referente à fatura de setembro/2017, com vencimento para o 

dia 30.11.2017, conforme documento de (fl.18 – correspondência ID 
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13958374, fl.03), até ulteriores deliberações deste juízo. Todavia, 

condiciono o cumprimento da tutela provisória de urgência à comprovação 

nos autos quitação das faturas compreendidas no período de julho/2017 a 

julho/2018, no prazo de (15) quinze dias, eis que o documento de (fl.23 – 

correspondência ID 13958443) diz respeito a Unidade Consumidora 

estranha a lide, independentemente da assistência judiciária deferida. No 

que tange ao pleito constante do item ‘d’ de (fl.11 – correspondência ID 

13958160, fl.10), hei por bem deferir, ante a reversibilidade da medida e, 

via de consequência, oficie-se ao SPC/SERASA para que procedam a 

exclusão da negativação do nome e CPF da parte autora, apenas no que 

tange a fatura ora impugnada (art.297, CPC). De outro norte, indefiro o 

pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘b’ de (fl.10 – 

correspondência ID 13958160, fl.09), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/12/2015) Em consonância com o disposto no Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 17 de outubro 

de 2018, às 08h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos 

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

Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de julho de 2018. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004886-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE THEMOTEO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004886-09/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Maria Alice Themoteo Carlos. Réu: 

Telefônica Brasil S/A. Vistos, etc. MARIA ALICE THEMOTEO CARLOS, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os 

autos conclusos. Aduz a parte autora que possuíra relação contratual 

(nº0263103131) com a ré, porém, que no ano de 2017 solicitou a extinção 

da relação comercial; que, derradeiramente adimplira a importância de 

R$89,98 (oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) a título de valor 

residual do contrato. Ademais, soubera estar seu nome e CPF inscritos 

nos órgãos de restrição ao crédito, em razão do contrato nº0263103131, 

no importe de R$89,98 (oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), 

com vencimento para o dia 28.03.2017, conforme documento de (fl.24 – 

correspondência ID 13938721). Por derradeiro, a parte autora requer em 

sede de tutela provisória de urgência que seja seu nome e CPF retirados 

dos órgãos de restrição ao crédito, no prazo de (24h) vinte e quatro 

horas, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00 

(quinhentos reais), conforme item ‘b’ de (fls.14/15 – correspondência ID 

13938967, fls.12/13). D E C I D O: Considerando os documentos de 

(fls.20/23 – correspondência ID 13938701 e ID 13938708), hei por bem em 

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

inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que terão prioridade na 

tramitação em todas as instancias os procedimentos nos quais figurem 

como parte ou interessados pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos ou portador de doença grave, é nesse sentido a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Prioridade na tramitação do 

feito Pedido que deve ser concedido ao autor maior de 60 anos e aos 

demais co-autores, mesmo que não tenham idade igual ou superior a 60 

anos Inteligência da Lei nº 10.741/03 que não faz restrição ao benefício. 
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0547088-31.2010.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de 

Julgamento: 16/05/2011, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 19/05/2011) Assim, hei por bem em deferir o pedido de 

prioridade na tramitação dos autos, com fulcro no documento de (fl.18 – 

correspondência ID 13938683). O artigo 294 do Código de Processo Civil, 

estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar 

ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 

aos autos (provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser 

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE 

URGÊNCIA. MULTA COERCITIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRAZO 

RAZOÁVEL FIXADO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. I - Tratando-se de medida emergencial de caráter 

excepcionalíssimo, a antecipação da tutela específica das obrigações de 

fazer ou não fazer somente deve ser concedida quando demonstrados no 

caso concreto ser relevante o fundamento da demanda e haver justificado 

receio de ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 

461, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. Assim, verificada a 

verossimilhança do direito alegado, matizada na inscrição indevida do 

nome do Autor no cadastro de inadimplentes por dívida contraída junto a 

instituição financeira com a qual o Requerente nunca manteve relação 

negocial, bem como demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação, a decisão concessiva da tutela de urgência há de ser 

mantida. II - A multa discricionariamente arbitrada para o caso de 

descumprimento de obrigação de fazer possui caráter coercitivo e 

punitivo, tendo em vista que o juiz fixa, por meio de medida injuncional (de 

ofício ou a pedido do autor), a quantia que será suportada pelo sujeito 

passivo em caso de desobediência da ordem, tendo por objetivo vencer a 

possível resistência do recalcitrante, demovendo-o da inadimplência.” 

(TJ-SC - AI: 01503832520158240000 Joinville 0150383-25.2015.8.24.0000, 

Relator: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 25/05/2017, Quarta 

Câmara de Direito Civil) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO 

DE PROVA NEGATIVA – TUTELA CONCEDIDA. 1. A inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito é passível de causar dano grave, sendo 

certo que a afirmação da parte no sentido de que não possui relação 

jurídica com o réu é suficiente para a obtenção da tutela antecipada, não 

lhe sendo possível realizar prova negativa, cabendo ao réu/agravado 

provar a existência da relação jurídica. 2. Deu-se provimento ao agravo de 

instrumento.” (AGI 20140020331589 TJ/DF, Órgão Julgador: 4ª Turma 

Cível, Data da Publicação: 30/03/2015 – pág. 254, Relator: Des. Sérgio 

Rocha) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. - É prudente 

a concessão de antecipação de tutela para exclusão ou abstenção de 

inscrições negativas nos órgãos de restrição ao crédito em ação na qual 

se discute a existência do débito.” (TJ-MG, Relator: Moacyr Lobato, Data 

de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL) Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 
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parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum 

acarretará à ré, a qual poderá efetuar a cobrança novamente em nome da 

parte autora, bem como, inscrever seu nome e CPF no cadastro de 

inadimplentes, caso seja configurada durante a instrução processual que 

o débito realmente existe. Assim, hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido de tutela provisória de urgência a fim de que a ré exclua, no prazo 

de (5) cinco dias, o nome e CPF da parte autora, em razão do em razão do 

nº0263103131, no importe de R$89,98 (oitenta e nove reais e noventa e 

oito centavos), com vencimento para o dia 28.03.2017, conforme 

documento de (fl.24 – correspondência ID 13938721), sob pena de 

aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais), 

limitando-se a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), até ulteriores 

deliberações deste juízo (art.297, CPC). Ademais, oficie-se ao 

SPC/SERASA para que procedam a exclusão da negativação do nome e 

CPF da parte autora (art.297, CPC). Em consonância com o disposto no 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 17 de outubro de 2018, às 08h30min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

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

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 03 de julho de 

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

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003027-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MATIAS RODER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE PEREIRA (RÉU)

LEANDRO LIMA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003027-55.2018 Ação: Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar Autora: 

Natalina Matias Roder. Réus: Leandro Lima Oliveira e Graciele Pereira. 

Vistos etc... NATALINA MATIAS RODER, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de 

Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar” em desfavor de LEANDRO 

LIMA OLIVEIRA E GRACIELE PEREIRA, devidamente qualificados, 

sobreveio o pedido de reconsideração de (id.136443947; id.13644479), 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Analisando a questão trazida à 

liça pela parte autora, não verifico elementos contundentes para acolhê-la, 

haja vista que a alegação de que a senhora Natalina Matias Roder, 

trata-se de pessoa anciã, posto que possui (60) sessenta anos de idade e 

o fato de ter ‘sido’ casada com o Sr. Roque Anibal Roder, em regime de 

separação total de bens, bem como, a gravação anexada aos autos, a 

meu ver não preenchem os requisitos necessários à concessão da 

medida liminar, deste modo, entendo imprescindível a realização da 

justificação prévia. Neste sentido, a jurisprudência assente que: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE - PROVAS 

INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO – ART. 562, DO CPC - 

PRINCÍPIO “QUIETA NON MOVERE” - DECISÃO ANULADA - AGRAVO 

CONHECIDO E PROVIDO. Os documentos trazidos pela parte Agravante 

revelam diversas questões, de direito e de fato, que podem levar a causa 

para caminho diferente daquele adotado ou não, a depender da motivação 

a ser convocada quanto ao livre convencimento sobre a matéria pelo juízo 

natural. Numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se que 

ausente a relevância da argumentação da agravada fundada em domínio, 

isso porque, antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito 

sequer determinou a realização de audiência de justificação, na forma do 

que determina o artigo 562 do CPC. Como a demanda possessória envolve 

a comprovação da posse, e os agravantes afirmam ser possuidores do 

imóvel por mais de 17 anos, torna-se necessária a realização de audiência 

de justificação prévia. A matéria em debate necessita de dilação 

probatória, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de 

um juízo de convicção mais seguro, uma vez que os documentos 

acostados são insuficientes para comprovar as alegações da parte 

autora, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática 

existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio 

“quieta non movere” para evitar incidência de dano por força de 

posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.” (Agravo de Instrumento nº 

1012701-03.2017.8.11.000, Relator Sebastiao De Moraes Filho, Segunda 

Câmara De Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

23/05/2018, TJMT) (Grifo nosso) “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE 

LIMINAR – DEFERIMENTO DA LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - INSTRUÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE – 

DECISÃO ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para o 

deferimento do pedido liminar em ação possessória é necessário que o 

autor comprove os requisitos do art. 561, do CPC, ou seja, a posse 

anterior e o esbulho, cabendo-lhe provar a sua posse, o esbulho praticado 

pelo réu, a data em que perpetrado e a perda da posse. Não vindo a inicial 

devidamente instruída de tais provas, deve ser oportunizada a realização 

da audiência de justificação, que tem a única finalidade de dar elementos 

de cognição ao juiz, absolutamente sumários, a fim de que examine a 

possibilidade conceder ou não a medida liminar. Havendo dúvida sobre o 

direito invocado para deferimento do pedido liminar, é de todo 

recomendável a designação de audiência de justificação prévia.” (Agravo 

de Instrumento nº 1007279-47.2017, Relator Des. Sebastiao De Moraes 

Filho, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 18/10/2017, 

Publicado no DJE 23/10/2017) (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS DA LIMINAR. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 

1-Verificando o julgador que a petição inicial não possui substrato 

probatório necessário à concessão da medida liminar do art. 561 do CPC, 

deve, com base no art. 562, do mesmo diploma, designar audiência de 

justificação prévia, oportunizando, assim, que o autor possa comprovar a 

presença dos requisitos legais necessários à concessão da liminar.” 

(Agravo de Instrumento nº: 0000948-05.2015.8.05.0000, Relator (a): 

Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 

21/03/2017, TJBA) Ante o exposto, rejeito o pedido de reconsideração 

formulado pela parte autora e, via de consequência, com fulcro no artigo 

562 do Código de Processo Civil, designo o dia 04 de setembro de 2018, 

às 15:00 horas, para audiência de justificação prévia, devendo a parte 

autora arrolar tempestivamente as testemunhas (arts.357, §4º e 566 CPC). 

Nos termos do artigo 562, 567 e 568, ambos do Código de Processo Civil, 

intimem os réus para comparecerem à audiência de justificação, 

expedindo-se mandado. Por fim, intime-se a parte autora, para que no 

prazo de (5) cinco dias, manifeste-se sobre a devolução das 

correspondências devolvidas e, uma vez vindo aos autos, expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 03 de julho 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000625-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE GROTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000625-98.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa 

Exequente: Valdir José Groto. Executado: Cláudio Antônio de Carvalho. 

Vistos, etc... HOMOLOGO o acordo de vontades de (id.13705083; 

id.13705373), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se 

em cartório o cumprimento do acordo (31.12.2020), com fulcro no artigo 

922 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui 

interesse no prosseguimento do feito, após conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de julho de 2018. Dr. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 417 de 638



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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005443-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005443-30.2017 Ação: Execução Forçada Exequente: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi 

Sul MT. Executado: José Carlos Castelhano Vieira. Vistos, etc... JOSÉ 

CARLOS CASTELHANO VIEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com ‘Exceção de Pré-Executividade’ de 

(id.11067951), aduzindo que a exequente omitiu que a Cédula de Crédito 

Bancário sob o nº B60632684-5, emitida em 29/07/2017, ora objeto da 

presente execução, foi celebrada pela empresa de propriedade do 

executado, O Cimentão Comércio De Madeiras E Materiais Para 

Construção Ltda., empresa componente do grupo empresarial O 

C I M E N T Ã O  e m  r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l ,  P r o c e s s o  n ° . 

1005325-54.2017.8.11.0003, que corre perante a 4ª Vara Cível de 

Rondonópolis, sendo o executado apenas avalista garantidor da referida 

operação de crédito, requerendo o sobrestamento imediato do presente 

feito executivo enquanto perdurar o período de blindagem das empresas 

em Recuperação Judicial que o executado é sócio avalista, e por fim após 

o trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação 

judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, requer a extinção da 

presente execução, uma vez que operou-se sobre o referido crédito o 

instituto da novação. Instada a se manifestar, a exequente procurou 

rechaçar os argumentos levados a efeito pelo executado (id.12757356), 

alegando que os efeitos da recuperação judicial atingem apenas a pessoa 

jurídica, requerendo a continuidade da ação em face do garantidor, 

pessoa física, nos termos do art. 6º e 49 da Lei nº 11.101/05, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Pois bem, compulsando-se detidamente os 

autos, verifica-se que a pretensão esposada pelo executado não deve 

ser atendida. A suspensão das ações por ocasião do deferimento da 

recuperação judicial, em sua exceção, prevista no art. 6º da Lei de 

Falências, somente alcança os sócios solidários, nos tipos societários em 

que a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas 

respectivas quotas/ações. No presente caso, não se verifica a 

excepcionalidade, pois, trata-se sócio devedor solidário de empresa 

limitada. Ademais, é sabido que a sociedade limitada é aquela em que o 

capital social encontra-se dividido em quotas, que podem ser iguais ou 

desiguais, pertencendo uma ou diversas a cada sócio, cuja 

responsabilidade é restrita ao valor de suas quotas, respondendo todos 

apenas pela integralização do capital social, e não solidária e 

ilimitadamente perante terceiros. Logo, diversamente das sociedades em 

nome coletivo, onde a solidariedade é inerente à sua constituição , na 

sociedade limitada os sócios podem restringir as perdas, porquanto 

respondem somente pelo capital social, uma vez integralizado totalmente. E 

sobre o tema a jurisprudência não destoa: “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA OS SÓCIOS E 

GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS ANTERIORES À RECUPERAÇÃO. SUSPENSÃO 

DA AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA OS SÓCIOS. 

DESCABIMENTO. I. Nos termos do entendimento assentado pelo egrégio 

Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Resp n. 1.333.349/SP, 

mediante a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, 

"a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento 

das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas 

contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por 

garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a 

suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que 

se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da 

Lei n. 11.101/2005". A novação operada pela inclusão do crédito da parte 

autora no plano de recuperação judicial da devedora principal, por si só, 

não tem o efeito de obstar o prosseguimento da execução contra os 

garantidores da dívida. II. Em juízo de retratação, dado provimento ao 

agravo interno, para fins de manutenção da... decisão interlocutória do 

juízo a quo. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

UNÂNIME.” (Agravo Nº 70062198759, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 

31/08/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TITULO 

EXTRAJUDICIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - AÇÕES AJUIZADAS 

CONTRA SÓCIO DEVEDOR SOLIDÁRIO DE EMPRESA LIMITADA – 

MANUTENÇÃO DA GARANTIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 59, da 

Lei nº. 11.101/05 dispõe que o pano de recuperação judicial implica em 

novação dos créditos anteriores ao pedido, entretanto, ressalva que a 

novação se dará “sem prejuízo das garantias”. “A novação prevista na lei 

civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a 

novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive 

as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código 

Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz como regra, ao 

reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 

11.101/2005), sobretudo as reais, as quais só serão suprimidas ou 

substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva 

garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º). Assim, 

o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre 

sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do 

que ficou acertado no plano (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).” (REsp 

1326888/RS) A recuperação judicial da empresa limitada não impede o 

prosseguimento ou ajuizamento de ação executiva contra sócio devedor 

solidário.” (AI 98581/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 

30/01/2017, TJMT) Assim, hei por bem em rejeitar a ‘Exceção de 

Pré-executividade” de (id.11067951), via de consequência, determino o 

prosseguimento do feito executivo. Intime-se a parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que 

de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 03 de julho de 2018. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000677-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIZIO MAGNO FISCHER LOPES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDRIANA GIACOMOLLI OAB - MT6216/O (ADVOGADO)

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PORTELA DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000677-94.2018 Ação: Rescisão Contratual Autor: Aloizio Magno Fischer 

Lopes Júnior. Ré: Tulipas Buffet – Márcia Portela de Almeida Me. Vistos, 

etc... HOMOLOGO o acordo de vontades de (id.13750157), para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se em cartório o cumprimento do 

acordo (03/08/2018), com fulcro no artigo 313, inciso II do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, intimem-se as partes, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informem se ainda possuem interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002256-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002256-48.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: José 

Renato Oliveira Réu: Companhia Excelsior de Seguros Vistos, etc... JOSÉ 

RENATO OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

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

Seguro Obrigatório" em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, já qualificado, aduzindo: "Que, foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 12 de junho de 2015; que, sofreu lesões no tornozelo 

esquerdo, deixando-o sequela permanente e irreversível, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 13.500,00 

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

Assistência Judiciária”. Devidamente citado, apresentou contestação, 

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

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

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

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

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

laudo, havendo manifestação das partes, vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental produzida dá 

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

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

Código de Processo Civil. Em sua peça defensiva, agarra-se o réu, no 

argumento de que a parte autora não cumpriu com a determinação legal e 

muito menos com o ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com 

fincas a comprovar sua invalidez, o que seria fundamental para alcançar 

sua pretensão, o qual não pode prevalecer. De forma que, depois de 

acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento, ao menos em parte, senão vejamos: O autor foi 

submetido à perícia médica, tendo o senhor perito informado que há 

invalidez parcial e permanente, o que é o bastante para fazer jus ao 

benefício. Dispõe o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela 

Lei nº 8.441/92, que: "a indenização por pessoa vitimada por veículo não 

identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou 

vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazo dos demais 

casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as 

sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". 

Destarte, se o veículo ou sua seguradora não forem identificados, ou não 

tiver sido feito o seguro, ou este estiver vencido na data do fato, a vítima 

continuará a ter direito à indenização, acionando qualquer uma das 

sociedades seguradoras que obrigatoriamente participam do consórcio. 

Resulta que o sistema de seguro obrigatório busca estabelecer o princípio 

da universalidade da cobertura a todas as vítimas, independentemente da 

situação do causador do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social 

decorre do simples fato de que ao se colocar um veículo em circulação já 

se tem "uma perspectiva de riscos provocadores de acidente. E diante da 

inevitabilidade de certos acontecimentos, a realidade obrigou a se 

procurar uma solução. Daí que o risco acompanha a circulação dos 

carros" (Arnaldo Rizzardo, A reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT 

p. 153). Sabe-se que o seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos 

pessoais, compreendendo as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o pagamento de seguro 

obrigatório de danos pessoais de obrigação imperiosa imposta ao 

consórcio de seguradoras, conforme desponta do art. 7º da Lei nº 

6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a obrigação de 

seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado o direito de 

regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, vez que o 

risco é componente natural do contrato de seguro, quanto mais o 

obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, participantes 

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

destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

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

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

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

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

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

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

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

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

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

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

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

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

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

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

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

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

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

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

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

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

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

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

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

persiste que o autor experimentou lesão traumática com fratura do 

tornozelo esquerdo, restando consignado no laudo pericial acostado 

ID-12991613, assinado pelo Perito nomeado, que há nexo causal entre o 

acidente de trânsito, bem como que há incapacidade parcial e permanente 

no percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Logo, pode-se concluir 

que o autor sofreu redução de sua capacidade laborativa, fato que é 

incontroverso nos autos, fazendo jus ao recebimento de indenização 

referente ao seguro obrigatório. Impende destacar que, após o advento da 

Lei n° 11.482 de 31 de março de 2007, a qual alterou a Lei nº. 6.194/74, as 

indenizações por morte, referentes ao seguro obrigatório DPVAT, 

deixaram de corresponder a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo 

fixadas em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), in verbis: "Art. 3º. 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no 

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

invalidez permanente; Da análise detida dos documentos colacionados, 

constata-se que o acidente ocorreu em 12 de junho de 2015, conforme 

Boletim de Ocorrência, portanto, sob a égide da Lei n° 11.482/07 que, 

como dito anteriormente, prevê o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), a título de indenização, em caso de invalidez 

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

COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE- LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR 

INDENIZATÓRIO EM CASO DE MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

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

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

acesso incondicionado ao Poder Judiciário, desnecessário se mostra o 

esgotamento da via administrativa para cobrança judicial da indenização 

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

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

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

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

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

permanente, a norma legal possibilita a gradação por parte da 

administração, cuja atribuição é regular a atividade de seguros de 

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

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

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

princípio da proporcionalidade, pois não se apresenta razoável o 

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

segurado que tenha os dois membros inferiores amputados, quanto para 
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outro que tenha tido a ablação do dedo mínimo da mão direita, por exemplo. 

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

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

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

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

resoluções do CNSP, a alienação mental total incurável tem como 

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

- SEGURO OBRIGATÓRIO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - LAUDO 

DO IML - PROPORCIONALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A INDENIZAÇÃO - 

ANÁLISE DAS PROVAS - ATUALIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA. A revelia não 

induz necessariamente a procedência do pedido, devendo o juiz 

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

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

resulta invalidez permanente devem ser quantificadas proporcionalmente 

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

IML a competência para diagnosticar as lesões permanentes e a invalidez 

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

elementos necessários à quantificação da indenização, de modo a 

respeitar o critério legal de proporcionalidade entre a invalidez e a 

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

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

elementos que permitam correta quantificação do valor da indenização, 

atendendo aos critérios fixados administrativamente pelo Conselho 

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

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

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

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

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

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

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

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

– Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, julgado em 31 de agosto de 2.010) 

No caso posto à liça, a lesão experimentada pelo autor, quando do 

acidente, ocorreu membro inferior esquerdo, restando uma limitação 

laborativa parcial e permanente, devendo a indenização ser feita nos 

moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso, no patamar 25% 

(vinte e cinco por cento), o equivalente a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais); e, no caso posto à liça a invalidez atestada pelo 

senhor perito foi à razão de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R$ 

843,73 (oitocentos e quarenta e três reais, setenta e cinco centavos). 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" 

proposta por JOSÉ RENATO OLIVEIRA, com qualificação nos autos, em 

desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, com qualificação nos 

autos, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais, setenta e cinco centavos), devendo 

incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da 

citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da condenação. Autorizo o levantamento dos 

honorários do senhor perito, observando-se as normas pertinentes à 

espécie. Transitada em julgada e feitas as anotações de estilo, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

03 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002440-67.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Acxiel 

Inácio Soares Réu: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Vistos, etc... 

ACXIEL INÁCIO SOARES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente "Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório" em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, já qualificado, aduzindo: "Que, foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 21 de junho de 2016; que, sofreu lesões no 

membro inferior esquerdo, deixando-o sequela permanente e irreversível, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pleiteando a ação sob o manto da 

Assistência Judiciária”. Devidamente citado, apresentou contestação, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo 

que a pretensão levada a efeito pelo autor não tem como prevalecer, 

devendo a ação ser julgada improcedente, com a condenação do mesmo 

nos ônus da sucumbência. Sobre a contestação, manifestou-se o autor. 

Saneado o processo, foi nomeado perito. Submetido à perícia, sobreveio o 

laudo, havendo manifestação das partes, vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental produzida dá 

suporte a um seguro desate da questão, por isso, passo ao julgamento 

antecipado da lide e o faço com amparo no inciso I, do artigo 355 do 

Código de Processo Civil. Em sua peça defensiva, agarra-se o réu, no 

argumento de que a parte autora não cumpriu com a determinação legal e 

muito menos com o ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com 

fincas a comprovar sua invalidez, o que seria fundamental para alcançar 

sua pretensão, o qual não pode prevalecer. De forma que, depois de 

acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento, ao menos em parte, senão vejamos: O autor foi 

submetido à perícia médica, tendo o senhor perito informado que há 

invalidez parcial e permanente, o que é o bastante para fazer jus ao 

benefício. Dispõe o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela 

Lei nº 8.441/92, que: "a indenização por pessoa vitimada por veículo não 

identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou 

vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazo dos demais 

casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as 

sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". 

Destarte, se o veículo ou sua seguradora não forem identificados, ou não 

tiver sido feito o seguro, ou este estiver vencido na data do fato, a vítima 

continuará a ter direito à indenização, acionando qualquer uma das 

sociedades seguradoras que obrigatoriamente participam do consórcio. 

Resulta que o sistema de seguro obrigatório busca estabelecer o princípio 

da universalidade da cobertura a todas as vítimas, independentemente da 

situação do causador do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social 

decorre do simples fato de que ao se colocar um veículo em circulação já 

se tem "uma perspectiva de riscos provocadores de acidente. E diante da 

inevitabilidade de certos acontecimentos, a realidade obrigou a se 

procurar uma solução. Daí que o risco acompanha a circulação dos 

carros" (Arnaldo Rizzardo, A reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT 

p. 153). Sabe-se que o seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos 

pessoais, compreendendo as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o pagamento de seguro 

obrigatório de danos pessoais de obrigação imperiosa imposta ao 

consórcio de seguradoras, conforme desponta do art. 7º da Lei nº 

6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a obrigação de 

seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado o direito de 

regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, vez que o 

risco é componente natural do contrato de seguro, quanto mais o 

obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, participantes 

do sistema DPVAT, que recebem, embutidos no prêmio, valores 

destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

prestações, segundo o risco potencialmente assumido. Sobre a matéria, 

eis a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

prevista na Resolução 06/86 do CNSP não pode limitar ou revogar o 

comando legal insculpido na Lei nº 6194/74, com a redação alterada pela 
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Lei nº 8441/92, haja vista que a ele não se sobrepõe. Assim, a exclusão 

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

concluindo-se pela existência de invalidez permanente parcial, o segurado 

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

da redução de sua capacidade laborativa, que incidirá sobre o valor 

máximo legalmente fixado, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme previsto na alínea b do art. 3º da Lei 6.194/74.- A Lei n. 6205/75 

não revogou o critério de fixação de indenização em salários mínimos, 

estabelecido pela Lei 6194/74, pois o salário mínimo não constitui fator de 

correção monetária, servindo apenas como base de cálculo do quantum a 

ser indenizado. - Cuidando-se de dívida de valor, oriunda de 

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

data do sinistro, e não, do ajuizamento da ação, pois, sendo assim, não 

atingirá sua finalidade, que é justamente a recomposição total do valor 

devido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.06.054870-5/001 - 

COMARCA DE MANHUAÇU - APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S/A - 

APELADO(A)(S): SEBASTIÃO CASTRO DA SILVA - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. TARCISIO MARTINS COSTA) No caso posto à liça, dúvida alguma 

persiste que o autor experimentou lesão traumática com fratura do 

tornozelo esquerdo, restando consignado no laudo pericial acostado 

ID-12991613, assinado pelo Perito nomeado, que há nexo causal entre o 

acidente de trânsito, bem como que há incapacidade parcial e permanente 

no percentual de 100% (cem por cento). Logo, pode-se concluir que o 

autor sofreu redução de sua capacidade laborativa, fato que é 

incontroverso nos autos, fazendo jus ao recebimento de indenização 

referente ao seguro obrigatório. Impende destacar que, após o advento da 

Lei n° 11.482 de 31 de março de 2007, a qual alterou a Lei nº. 6.194/74, as 

indenizações por morte, referentes ao seguro obrigatório DPVAT, 

deixaram de corresponder a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo 

fixadas em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), in verbis: "Art. 3º. 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no 

caso de morte; II – até 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de 

invalidez permanente; Da análise detida dos documentos colacionados, 

constata-se que o acidente ocorreu em 12 de junho de 2015, conforme 

Boletim de Ocorrência, portanto, sob a égide da Lei n° 11.482/07 que, 

como dito anteriormente, prevê o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), a título de indenização, em caso de invalidez 

permanente. Sobre o assunto, eis a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE- LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR 

INDENIZATÓRIO EM CASO DE MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

LIMITAÇÃO-MP 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 11482/2007- SENTENÇA 

MANTIDA. Nos termos do artigo 5º, XXXV, da CR-88, que assegura o 

acesso incondicionado ao Poder Judiciário, desnecessário se mostra o 

esgotamento da via administrativa para cobrança judicial da indenização 

do seguro DPVAT. O valor da indenização do seguro obrigatório, com a 

edição da MP 340/2006 convertida na Lei 11482/2007, fica limitado à 

R$13.500,00, nos termos do seu artigo 8º". (TJMG, Apelação Cível N° 

1.0512.07.044099-9/001, 11ªCC, Rel. Selma Marques, j. 27/08/2008). 

Dessa forma, quanto à indenização em caso de invalidez ou deformidade 

permanente, a norma legal possibilita a gradação por parte da 

administração, cuja atribuição é regular a atividade de seguros de 

acidentes pessoais; assim, a indenização aquém da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os acidentes dos quais 

resulte invalidez permanente não é ilegal, desde que seja observado o 

princípio da proporcionalidade, pois não se apresenta razoável o 

pagamento de indenização no valor máximo – R$ 13.500,00 - tanto para o 

segurado que tenha os dois membros inferiores amputados, quanto para 

outro que tenha tido a ablação do dedo mínimo da mão direita, por exemplo. 

Como se observa, apesar de ser permanente a incapacidade para o 

trabalho e, como frisara o perito, que há incapacidade parcial e 

permanente de função, laborativa, o que revela, segundo a tabela anexa à 

Circular 29/91 da SUSEP, competente para promover a execução das 

resoluções do CNSP, a alienação mental total incurável tem como 

indenização o valor máximo previsto ao caso “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- SEGURO OBRIGATÓRIO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - LAUDO 

DO IML - PROPORCIONALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A INDENIZAÇÃO - 

ANÁLISE DAS PROVAS - ATUALIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA. A revelia não 

induz necessariamente a procedência do pedido, devendo o juiz 

confrontar as alegações do autor com as provas constantes dos autos. 

As indenizações do seguro obrigatório para os casos em que do acidente 

resulta invalidez permanente devem ser quantificadas proporcionalmente 

ao grau de invalidez, até o limite máximo indenizável. Como a lei confere ao 

IML a competência para diagnosticar as lesões permanentes e a invalidez 

das vítimas de acidente de trânsito, devem ser extraídos de seu laudo os 

elementos necessários à quantificação da indenização, de modo a 

respeitar o critério legal de proporcionalidade entre a invalidez e a 

indenização. Na falta de indicação pelo IML do percentual de invalidez da 

vítima, hão de ser perquiridos, ao longo das provas juntadas pelas partes, 

elementos que permitam correta quantificação do valor da indenização, 

atendendo aos critérios fixados administrativamente pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei. Como a indenização tem 

por base o salário mínimo vigente à época do pagamento, incabível a 

incidência de correção monetária sobre o valor da condenação. O art. 3º 

da Lei nº 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização com base no 

valor do salário mínimo, não foi revogado pelas leis nº 6.205/75 e 6.243/77, 

pois o salário mínimo é utilizado como um padrão para a fixação da quantia 

a indenizar, e não como um índice de correção monetária. Recurso 

parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.09.583838-9/001 

– Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, julgado em 31 de agosto de 2.010) 

No caso posto à liça, a lesão experimentada pelo autor, quando do 

acidente, ocorreu membro inferior esquerdo, restando uma limitação 

laborativa parcial e permanente, devendo a indenização ser feita nos 

moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso, no patamar 100% 

(cem por cento), o equivalente a R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e 

cinquenta reais). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por ACXIEL INACIO SOARES, com qualificação nos 

autos, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, com qualificação nos autos, para condená-la ao pagamento da 

importância de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), 

devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a 

partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgada e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 03 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000244-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1000244-90.2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autora: 

Diva Rodrigues Ribeiro Tosta Ré: Tam Linhas Aéreas S.A Vistos, etc... 

DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA, pessoa física com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 

‘Ação de Indenização por Danos Morais’ em desfavor de TAM LINHAS 

AÉREAS S.A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, a autora 

em 16.12.2017 embarcou em um voo da ré em Santiago – Chile com 

destino a São Paulo – SP; que ao desembarcar do referido voo a autora 

constatou a ausência de suas 2 (duas) malas; que, buscou contato com 

funcionários da ré, recebendo como informação de que desconheciam o 

que havia ocorrido com a bagagem; que, a bagagem continha seus 

pertences pessoais, presentes de natal para toda a sua família e roupas 

para o seu neto recém-nascido; que, foi orientada a preencher um 

relatório de irregularidades de bagagem; que, segundo o preposto da ré 

todas as providências seriam tomadas com a finalidade de localizar a 

bagagem extraviada, não havendo motivos para preocupação; que, em 
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razão do infortuno experimentado perdeu o voo com destino a Cuiabá-MT; 

que, teve que arcar com custos de locomoção e hotel para pernoitar em 

São Paulo; que, perdeu a reserva do hotel em Cuiabá; que, a autora ficou 

somente com sua bagagem de mão; que, somente uma semana após a ré 

por meio de um de seus representantes entrou em contato informando que 

uma das malas havia sido encontrada; que, no dia seguinte outra mala fora 

encontrada; que, as malas foram encaminhadas para o aeroporto de 

Rondonópolis – MT; que, a autora teve danos de ordem material; requer a 

procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento de danos 

materiais, morais e de sucumbência. Junta documentos.” Devidamente 

citada, a ré não apresentou contestação, conforme certidão de ID 

13206147. Instado a se manifestar, o autor requereu o julgamento 

antecipado da lide, com aplicação dos efeitos da revelia, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Cuida-se na 

espécie de Ação de Indenização por Danos materiais e morais, onde a 

autora, Diva Rodrigues Ribeiro Tosta, pretendem que a ré, Tam Linhas 

Aéreas, a indenize no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de 

danos morais e R$ 395,14 (trezentos e noventa e cinco reais e quatorze 

centavos), pois sofreu extravio temporário de bagagem, experimentando 

assim os danos que ora pleiteia. Não há necessidade de dilação probatória 

no caso posto à liça, por isso, passo a proferir o julgamento do processo 

de forma antecipada, de conformidade com o disposto no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante dos autos 

elementos de prova documental suficientes para formal o convencimento 

do julgado, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia” (STJ 4ª. Turma, Ag. 14.952, AgRg Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo); e de igual forma “Presentes as condições da ação que 

ensejam o julgamento antecipado da causa é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder” (STJ 4ª. Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo). De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e a ré 

é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 319 do Código 

de Processo Civil, a propósito: "Se o réu não contestar a ação, será 

considerando revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor." E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A 

falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza 

a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo 

autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). Por outro lado, não 

obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele 

próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez 

que o feito encontra-se revestido de elementos sérios, de forma que, a 

ação deve ser julgada procedente. Inexistem preliminares a se decidir. No 

mérito, analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento, pois, além da revelia configurada pela ausência de 

defesa pela parte ré, trata-se de responsabilidade objetiva. O extravio de 

bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação de serviço, 

e, portanto, resta claro o dever de indenizar. Em caso análogo, a 

jurisprudência assim tem-se manifestado: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE 

AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM INCONTROVERSO. DANO MORAL 

PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO COM 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANO MATERIAL. TRANSPORTE 

AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALTA DE 

DECLARAÇÃO DE VALOR DA BAGAGEM. AUSÊNCIA DE DANO 

MATERIAL. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO A 

OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL IN RE 

IPSA. PRETENSÃO SUBSIDIARIA DE REDUÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES DA TURMA. 

SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. O extravio de bagagem, mesmo que 

temporário, caracteriza descumprimento contratual e configura ato ilícito, 

gerando a obrigação de indenizar o consumidor, ultrapassando a esfera 

de meros aborrecimentos (TJMG - Apelação Cível nº 

1.0439.13.000544-0/001, de Muriaé, 10ª Câmara Cível, rel. Des. Mariângela 

Meyer, j. em 16.09.2014).” (TJ-SC - RI: 00007681120168240069 Sombrio 

0000768-11.2016.8.24.0069, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data 

de Julgamento: 10/10/2017, Quarta Turma de Recursos - Criciúma) Quanto 

ao dano material, esse restou comprovado pela hospedagem da cidade 

São Paulo –SP, bem como da reservada e não usufruída pela autora na 

cidade de Cuiabá-MT, (ID´s 11371229, pgs. 2 e 12). Assim, deve a parte ré 

restituir a autora o valor total de R$ 395,14 (trezentos e noventa e cinco 

reais e quatorze centavos). No que tange o dano moral, entendo que esse 

também é ocorrente, uma vez que a situação extrapola o mero 

aborrecimento do cotidiano. Nessa mesma linha é o pacífico entendimento 

jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE 

BAGAGEM. DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NA NOITE DO DIA SEGUINTE AO 

DESEMBARQUE. FATO INCONTROVERSO. VIAGEM A TRABALHO. AUTOR 

IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR SEUS PERTENCES E VESTIMENTAS 

ADEQUADAS PARA REUNIÃO. CONSTRANGIMENTO PERANTE SEUS 

COLEGAS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO E DESRESPEITO COM O 

CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. 

VALOR ARBITRADO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) CONDIZENTE 

COM O CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. decidem 

os Juízes Integrantes da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e negar 

provimento ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª Turma 

Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 0022731-73.2014.8.16.0035/0 - São 

José dos Pinhais - Rel.: DOUGLAS MARCEL PERES - - J. 19.08.2016)” 

(TJ-PR - RI: 002273173201481600350 PR 0022731-73.2014.8.16.0035/0 

(Acórdão), Relator: DOUGLAS MARCEL PERES, Data de Julgamento: 

19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de 

Publicação: 22/08/2016) Resta somente a fixação do quantum 

indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério 

definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até 

mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, 

em especial onde não há previsão legal específica no Código Civil acerca 

do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Também, se à falta 

de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para 

atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à 

repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o 

valor da condenação, como princípio geral: “não deve ser nem tão grande 

que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se 

torne inexpressivo” (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). 

No que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos 

autos, arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais), indenização esta que atende 

os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial 

econômico da empresa demandada, é preciso também à repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis 

à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente ‘Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais’, promovida por DIVA RODRIGUES RIBEIRO 

TOSTA, com qualificação nos autos, em desfavor de TAM LINHAS 

AÉREAS S.A, devidamente qualificada, para o fim de: a) condenar a ré ao 

pagamento da importância de R$ 395,14 (trezentos e noventa e cinco 

reais e quatorze centavos), a título de danos materiais, devendo incidir 

juros (1% a.m. simples) a contar da citação, e correção monetária 

(INPC/IBGE) a partir do efetivo desembolso; b) condenar a ré ao 

pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos 

morais, devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção monetária 

(INPC/IBGE) a contar desta decisão; c) condenar a ré ao pagamento de 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor total da condenação; d) transitada em julgado em não 

havendo pedido de cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, 

o que deve ser certificado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 03/julho/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006563-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CALVI FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006563-11/2017 Ação: Cobrança Autor: Douglas Calvi Ferreira. Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. 

DOUGLAS CALVI FERREIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Cobrança” 

em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado. Outrossim, a parte autora 

fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, 

deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.37 – 

correspondência ID 13815754). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não 

carreou os documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado às (fl.33 – correspondência ID 10053389). Como se 

sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação 

pessoal da parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação 

pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por 

descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos 

EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO 

INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO 

ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 

267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - 

PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para emendar a petição 

inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante não cumpriu 

integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento da exordial e 

a extinção do processo sem resolução do mérito na forma preconizada do 

artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. 

Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, eis que a 

publicação em nome do advogado constituído nos autos é o quanto basta, 

sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não 

conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. 

Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por DOUGLAS CALVI FERREIRA, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com fulcro no art. 

321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição 

inicial. Custas pela parte autora. Façam-se as anotações em conformidade 

com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. 

Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 29 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010075-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR (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)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010075-02/2017 Ação: Cobrança Autor: Hélio de Almeida dos Santos 

Junior. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Vistos, etc. HÉLIO DE ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado. 

Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as 

irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme 

certidão (fl.128 – correspondência ID 13815855). É o relatório necessário. 

D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte 

autora não carreou os documentos indispensáveis à propositura da 

demanda, conforme determinado às (fl.124 – correspondência ID 

11105399). Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é 

desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: 

"desnecessária a intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção 

do processo por descumprimento de determinação de emenda a inicial" 

(STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - 

PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO 

ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 

267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - 

PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para emendar a petição 

inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante não cumpriu 

integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento da exordial e 

a extinção do processo sem resolução do mérito na forma preconizada do 

artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. 

Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, eis que a 

publicação em nome do advogado constituído nos autos é o quanto basta, 

sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não 

conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. 

Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por HÉLIO DE ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com 

fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro 

a petição inicial. Custas pela parte autora. Façam-se as anotações em 

conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 

88/2014/CGJ. Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte 

contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de 

praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 29 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008765-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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SUELY INGRID DE SA MATHEUS OAB - 039.096.511-19 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008765-58/2017 Ação: Cobrança Autor: J. G. D. S. A. N. Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. 

JOÃO GABRIEL DE SÁ ARAÚJO NETO, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de 

Cobrança” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado. Outrossim, a 

parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, 

entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.29 – 

correspondência ID 13834130). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não 

carreou os documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado às (fl.25 – correspondência ID 11980695). Como se 

sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação 

pessoal da parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação 

pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por 

descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos 

EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO 

INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO 

ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 

267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - 

PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para emendar a petição 

inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante não cumpriu 

integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento da exordial e 
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a extinção do processo sem resolução do mérito na forma preconizada do 

artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. 

Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, eis que a 

publicação em nome do advogado constituído nos autos é o quanto basta, 

sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não 

conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. 

Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por JOÃO GABRIEL DE SÁ ARAÚJO NETO, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com 

fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro 

a petição inicial. Custas pela parte autora. Façam-se as anotações em 

conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 

88/2014/CGJ. Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte 

contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de 

praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 29 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009844-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELANA FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009844-72/2017 Ação: Cobrança Autora: Elana Franco. Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. 

ELANA FRANCO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Cobrança” 

em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado. Outrossim, a parte autora 

fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, 

deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.26 – 

correspondência ID 13840139). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não 

carreou os documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado às (fl.22 – correspondência ID 11073051). Como se 

sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação 

pessoal da parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação 

pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por 

descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos 

EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO 

INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO 

ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 

267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - 

PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para emendar a petição 

inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante não cumpriu 

integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento da exordial e 

a extinção do processo sem resolução do mérito na forma preconizada do 

artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. 

Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, eis que a 

publicação em nome do advogado constituído nos autos é o quanto basta, 

sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não 

conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. 

Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por ELANA FRANCO, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com fulcro no art. 321, do Código 

de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela 

parte autora. Façam-se as anotações em conformidade com os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem 

honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 29 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008480-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ OLIVEIRA DE SOUSA (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)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008480-65/2017 Ação: Cobrança Autora: Beatriz Oliveira de Souza. 

Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. 

BEATRIZ OLIVEIRA DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de 

Cobrança” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado. Outrossim, a 

parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, 

entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.46 – 

correspondência ID 13840725). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não 

carreou os documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado às (fl.37 – correspondência ID 10765215). Como se 

sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação 

pessoal da parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação 

pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por 

descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos 

EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO 

INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO 

ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 

267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - 

PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para emendar a petição 

inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante não cumpriu 

integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento da exordial e 

a extinção do processo sem resolução do mérito na forma preconizada do 

artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. 

Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, eis que a 

publicação em nome do advogado constituído nos autos é o quanto basta, 

sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não 

conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. 

Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por BEATRIZ OLIVEIRA DE SOUZA, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com 

fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro 

a petição inicial. Custas pela parte autora. Façam-se as anotações em 

conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 

88/2014/CGJ. Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte 

contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de 

praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 29 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010152-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA SANTANA RINALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCEIRO DESCONHECIDO (REQUERIDO)
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CLAUDIO REIS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010152-11/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Rosidelma Santana 

Rinaldi. Réu: Claudio Reis de Souza e Outro. Vistos, etc. ROSIDELMA 

SANTANA RINALDI, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de CLAUDIO REIS DE SOUZA e TERCEIRO 

DESCONHECIDO, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que as partes 

firmaram contrato de financiamento, com clausula de alienação fiduciária” 

Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as 

irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme 

certidão (fl.37 – correspondência ID 13859015). É o relatório necessário. D 

E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte 

autora não carreou os documentos indispensáveis à propositura da 

demanda, conforme determinado às (fls.33/34 – correspondência ID 

11217170). Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é 

desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: 

"desnecessária a intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção 

do processo por descumprimento de determinação de emenda a inicial" 

(STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - 

PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO 

ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 

267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - 

PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para emendar a petição 

inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante não cumpriu 

integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento da exordial e 

a extinção do processo sem resolução do mérito na forma preconizada do 

artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. 

Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, eis que a 

publicação em nome do advogado constituído nos autos é o quanto basta, 

sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não 

conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. 

Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por ROSIDELMA SANTANA RINALDI, em desfavor de CLAUDIO 

REIS DE SOUZA e TERCEIRO DESCONHECIDO, com fulcro no art. 321, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. 

Custas pela parte autora. Sem honorários haja vista que não houve a 

citação da parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais 

formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009892-31.2017.8.11.0003

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:

EMERSON ARDICON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009892-31/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: Emerson Ardicon. Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de EMERSON ARDICON, com 

qualificação nos autos, aduzindo: “Que as partes firmaram contrato de 

financiamento, com clausula de alienação fiduciária” Outrossim, a parte 

autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, 

entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.44 – 

correspondência ID 13859800). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não 

carreou os documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado às (fls.37/38 – correspondência ID 11213097). 

Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a 

intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a 

intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por 

descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos 

EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO 

INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO 

ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 

267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - 

PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para emendar a petição 

inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante não cumpriu 

integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento da exordial e 

a extinção do processo sem resolução do mérito na forma preconizada do 

artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. 

Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, eis que a 

publicação em nome do advogado constituído nos autos é o quanto basta, 

sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não 

conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. 

Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de 

EMERSON ARDICON, com fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora. Sem 

honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 29 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000043-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE OLIVEIRA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000043-98.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat Autor: 

João Paulo de Oliveira Farias. Réu: Companhia Excelsior de Seguros. 

Vistos, etc... JOÃO PAULO DE OLIVEIRA FARIAS, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na presente ação que move em 

desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, devidamente 

qualificado, requereu a desistência da ação (id.13201738), vindo-me 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo a desistência 

da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Face ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTO o presente processo aforado por JOÃO PAULO DE OLIVEIRA 

FARIAS, em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Sem custas. Façam as baixas devidas. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000523-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CANDIDA DE BARROS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000523-76.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat Autora: 

Ana Candida de Barros. Réu: Companhia Excelsior de Seguros. Vistos, 

etc... ANA CANDIDA DE BARROS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na presente ação que move em desfavor de 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, devidamente qualificada, requereu 

a desistência da ação (id.13201588), vindo-me conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Homologo a desistência da ação, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, 

JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo aforado 

por ANA CANDIDA DE BARROS, em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas. Façam as baixas 

devidas. Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de julho de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003107-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON ALVES QUERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003107-19.2018 Ação: Busca e Apreensão Autora: Caixa Consórcios 

S.A. Administradora de Consórcios. Réu: Wellington Alves Guerino. 

Vistos, etc... CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

na presente ação que move em desfavor de WELLINGTON ALVES 

GUERINO, devidamente qualificado, requereu a desistência da ação 

(id.13859852), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo aforado por CAIXA 

CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, em desfavor de 

WELLINGTON ALVES GUERINO, com qualificação nos autos e o faço com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela 

parte autora, em consonância com o artigo 90 do CPC. Façam as baixas 

devidas. Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas 

as custas, se houver, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002402-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSANE DE FREITAS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002402-21.2018 Ação: Busca e Apreensão Autora: Caixa Consórcios 

S.A. Administradora de Consórcios. Ré: Susane de Freitas Pereira. Vistos, 

etc... CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, 

com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação de 

“Busca e Apreensão” em desfavor de SUSANE DE FREITAS PEREIRA, 

devidamente qualificada, e após seu processamento, apresentou 

manifestação de (id.13137836; id.13137890; id.13137897), vindo-me 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos propostos por CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS, em desfavor de SUSANE DE FREITAS PEREIRA. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, 

conforme cláusula 3ª (id.13137890, pág.2). Façam as baixas devidas. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e, após pagas as 

custas, se houver, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001024-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCE CLASSIC (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001024-30.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Condomínio Residence Classic. Executada: Pedromar Transportes Ltda. 

Vistos, etc... CONDOMÍNIO RESIDENCE CLASSIC, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente ação de “Execução de Título 

Extrajudicial” em desfavor de PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, 

devidamente qualificada, e após seu processamento, apresentou a 

manifestação de (id.12393395), vindo-me conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Acolho a emenda à inicial, substituindo-se o polo 

passivo para Cleiton Martins dos Santos Machado. Ademais, homologo, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada nestes autos propostos por CONDOMÍNIO RESIDENCE CLASSIC, 

em desfavor de CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Sem custas. Façam as 

baixas devidas. Transitada em julgado, o que deve ser certificado e, após 

feitas as anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITARI TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ABIB MANSUR OAB - 355.291.569-91 (PROCURADOR)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT0014460A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000411-10.2018 Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Itari Transportes Ltda Me. Executada: Comando Diesel 

Transporte e Logística Eireli. Vistos, etc... ITARI TRANSPORTES LTDA ME, 

com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação de 

“Execução de Título Executivo Extrajudicial” em desfavor de COMANDO 

DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI, devidamente qualificada, e 
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após seu processamento, apresentou a manifestação de (id.12699508), 

vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

nestes autos propostos por ITARI TRANSPORTES LTDA ME, em desfavor 

de COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

executada. Façam as baixas devidas. Transitada em julgado, o que deve 

ser certificado e, após pagas as custas, se houver, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de julho de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010337-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010337-49.2017 Ação: Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação 

c/c Danos Morais Autora: Lúcia Benícia Pinheiro Santos. Ré: CDL/SPC – 

Serviço de Proteção ao Crédito. Vistos, etc... LÚCIA BENÍCIA PINHEIRO 

SANTOS, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com “Ação de 

Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Danos Morais” em 

desfavor de CDL/SPC – SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

devidamente qualificada, e, após seu processamento, sobreveio o petitório 

de acordo de (id.12773681), pugnando pela extinção da presente ação, 

vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

nestes autos proposta por LÚCIA BENÍCIA PINHEIRO SANTOS, em 

desfavor de CDL/SPC – SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Dispenso as partes do 

pagamento das custas finais, em consonância com o disposto no §3º do 

artigo 90 do Código de Processo Civil. Façam as baixas necessárias. 

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e, feitas as anotações de estilo, 

arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de julho de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003809-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE SOUZA OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FREITAS DE AQUINO OAB - MT21706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003809-62.2018.8.11.0003 

REQUERENTE: KATIA DE SOUZA OLIVEIRA PINTO REQUERIDO: TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO Vistos etc. Compulsando o feito em 

exame, observo que se trata de apresentação de CONTRARRAZÕES 

recursais, tendo sido o feito endereçado à 3ª CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. Assim, 

equivocada a distribuição da peça junto a esta Vara Cível, o que sequer 

pretendeu a peticionária, pelo que se vê. Desse modo, intime-se a 

procuradora em questão para que tome conhecimento do acima narrado e, 

caso queira, distribua a petição junto à referida Câmara, por meio da 

plataforma correspondente. A seguir, arquivem-se estes autos. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 25 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003505-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIBIANA ANJOS REZENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA OAB - SP322504 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1003505-34.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.521,53; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: BIBIANA ANJOS 

REZENDE Senhor(a): Parte Autora: REQUERENTE: AYMORE Parte Ré: 

REQUERIDO: BIBIANA ANJOS REZENDE Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE E REQUERIDO, da sentença 

constante do ID 13848032, do processo acima indicado. 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004334-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004334-44.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 163.104,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CAUTELAR 

INOMINADA (183)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Senhor(a): 

REQUERENTE: PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, do inteiro teor da 

decisão ID 13902062, do processo acima indicado. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003212-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALIBERTI MAMMANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BORGES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Coophacem - 

Rondonópolis - MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005912-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACINEIDE LISBOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1005912-76.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JACINEIDE LISBOA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 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: 1007212-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE JARDIM TOSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1007212-73.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 45.667,92; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: GISLAINE JARDIM TOSTA Parte Ré: RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

BANCO VOTORANTIM S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004096-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004096-25.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 46.800,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO 

GONCALVES DE MIRANDA NETO Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Senhor(a): AUTOR: ANTONIO 

GONCALVES DE MIRANDA NETO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, do inteiro teor da decisão ID 3529522, bem como para 

cumprimento da determinação alí contida. 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1003336-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GABRIEL DANTAS ROSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EMBARGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1003336-76.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EMBARGOS DE 

TERCEIRO (37). Partes do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: LUAN 

GABRIEL DANTAS ROSA Parte Ré: EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

S/A Senhor(a): EMBARGANTE: LUAN GABRIEL DANTAS ROSA Procedo a 

INTIMAÇÃO de  Vossa  Senhor ia ,  na  qua l idade  de 

REQUERENTE/EMBARGANTE, nos termos do processo acima indicado, do 

inteiro teor da decisão ID 13564834 e para as providências necessárias. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003545-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMANY MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA GONCALVES CAVALCANTE (REQUERIDO)

DENEB ANGELICA CAVALCANTE CARDOSO PIZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1003545-45.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 42.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VILMANY MARIA DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: DENEB ANGELICA CAVALCANTE 

CARDOSO PIZA, MARIA HELENA GONCALVES CAVALCANTE Senhor(a): 

REQUERENTE: VILMANY MARIA DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, do inteiro teor da decisão ID 13678132, conforme abaixo 

descrita. Despacho/Decisão: Vistos etc. Analisando a exordial, verifico 

que a demandante alega ter adquirido um veículo mediante contrato de 

compra e venda firmado com o Sr. Lourival de Lima Cardoso, que veio a 

falecer e não transferiu o documento do veículo para a compradora. 

Contudo, observo que parte autora deixou de incluir o Espólio de Lourival 

de Lima Cardoso no polo passivo da demanda, deixando, igualmente, de 

indicar seu representante legal. Desse modo, determino que a requerente 

adeque o polo passivo da demanda, qualificando-o corretamente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

CPC/15). A seguir, conclusos. 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: 1004085-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOZART CAETANO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004085-93.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MOZART 

CAETANO NUNES Parte Ré: RÉU: ASSOCIACAO MUTUA DOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Senhor(a): AUTOR: MOZART CAETANO NUNES Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, do inteiro teor da decisão ID 

13696859 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) 34106100INTIMAÇÃO - Dados do processo: 

Processo: 1004085-93.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MOZART CAETANO NUNES Parte Ré: 

RÉU: ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): AUTOR: 

MOZART CAETANO NUNES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 
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qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, do 

inteiro teor da decisão ID 13696859 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004155-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DIAS PEREIRA COBIANCHI (EXEQUENTE)

ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYANE OLIVEIRA SOUSA LEAL (EXECUTADO)

ROBSON PEREIRA LEAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004155-13.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 45.622,87; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: SUELI DIAS PEREIRA COBIANCHI, ANDRE AUGUSTO 

VAQUERO COBIANCHI Parte Ré: EXECUTADO: ROBSON PEREIRA LEAL, 

THAYANE OLIVEIRA SOUSA LEAL Senhor(a): EXEQUENTE: SUELI DIAS 

PEREIRA COBIANCHI, ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, nos termos 

do processo acima indicado, o inteiro teor da decisão ID 13699407. 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 das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 752857 Nr: 9225-67.2014.811.0003

 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: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 17h.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 440493 Nr: 9162-81.2010.811.0003

 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: ROSA DE OLIVEIRA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MARTINS LEMOS - 

OAB:7376/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 16h.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 429171 Nr: 11257-21.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 15h.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 895862 Nr: 3874-74.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DUARTE, ALEXANDRE 

ALVIN DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIM DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE POXOREU - MT - OAB:

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 14h.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 751698 Nr: 8623-76.2014.811.0003

 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: RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JULIANO VILALVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 13h.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 811026 Nr: 18240-26.2015.811.0003

 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: JEANDRO FERREIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTSUL - TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES 

LTDA, ANTONIO ALBERTO MARQUES AQUINO, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/mt

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 13h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 747534 Nr: 6484-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMES E MOSCON LTDA ME, ANTONIO CESAR 

MOSCOU
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:17147/O

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 18 de 

setembro de 2018, às 10h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 705104 Nr: 13082-29.2011.811.0003

 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: MARCIA DOS ANCHIETA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 18 de 

setembro de 2018, às 08h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 750275 Nr: 7894-50.2014.811.0003

 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: MARCELO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE COELHO DUARTE DE 

QUADROS - OAB:MT/9643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 18 de 

setembro de 2018, às 13h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 413792 Nr: 9492-49.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ PEZZARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT, TATIANA CRISTINA B. CAMPOS COSTA - 

OAB:7.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 INTIMAÇÃO doexequente do despacho de fls. 102, conforme teor a 

seguiir transcrito: "Vistos etc. Sobre o pedido de fls. 99/100, manifeste-se 

o devedor em 05 (cinco) dias. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 744427 Nr: 4612-04.2014.811.0003

 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): MARIA VANDIR DE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA EMANUELE MULLER 

- OAB:OAB/MT17.812

 Vistos etc.

Às fls.127, a parte autora requer o cancelamento da audiência designada 

nos autos e informa interesse na composição amigável da lide.

Em seguida, a requerida apresentou proposta de acordo às fls.728/737.

Posto isso, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Manifeste-se o requerente sobre petitório de fls. 728/737 em 10 (dez) dias 

e, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 798149 Nr: 13534-97.2015.811.0003

 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: ANADINO GOMES FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DA SILVA GOMES - ME, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do procurador da parte autora para instruir e retirar o oficio expedido, 

requerido às fls 57/58

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 469902 Nr: 2533-29.1989.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado JOEL BECKER, para instruir e retirar o oficio de 

cancelamento de penhora expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 399397 Nr: 12895-60.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO RAUL TRAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:MT/9799, GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 INTIMAÇÃO da parte exequente para dar andamento ao feito requerendo 

o que de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 407080 Nr: 2797-79.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTAVIO BONATTI, ALYNE DE MELO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 Do procurador da parte autora , do r. despacho de fls 185 a seguir 

transcrito:Vistos etc.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 

(cinco) dias.

Caso haja indicação de bens a penhora, expeça-se o necessário a que 

seja realizada.Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 323804 Nr: 8673-88.2003.811.0003

 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): MÁRIO PATRIOTA FIORI, JOSE DA COSTA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON JOSE SANCHES NETO 

- OAB:OAB/TO 2566, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, LUIS 

FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 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 exequente para 

manifestar acerca de fls. 606, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 783218 Nr: 7473-26.2015.811.0003

 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: THAIS CAROLINE PINHEIRO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FRANCISCO FERREIRA, ZEONETE DA 

SILVA PATENE, JONAS MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte autora da audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 10 de outubro de 2018, às 09h30min, nos termos da 

decisão de fls. 87, a seguir transcrita: "Vistos etc. Defiro o pedido retro, 

inclusive quanto à intimação da pessoa Jonas Marcondes a comparecer 

ao ato, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 09h30, devendo-se intimar as partes e seus 

procuradores. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca da audiência 

designada, nos termos do art. 455 do CPC/15.

Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 402621 Nr: 16158-03.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLENIO FABIO DE FREITAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do exequente para requerer o que entender de direito quanto 

à certidão de fls. 85, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão 

de fls. 86.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 391242 Nr: 17789-79.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO DALTARO AMARAL ROLIM, DALMAR 

TADEU PIRES ROLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MAJO DE OLIVEIRA 

- OAB:57606/RS

 Vistos etc.

Sobre os esclarecimentos do perito de fls. 155/174, manifestem-se os 

litigantes no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712461 Nr: 7527-94.2012.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE MORAES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:MT 3.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora 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): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 391242 Nr: 17789-79.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO DALTARO AMARAL ROLIM, DALMAR 

TADEU PIRES ROLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MAJO DE OLIVEIRA 

- OAB:57606/RS

 Vistos e Examinados.

 Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do artigo 

145, §1º do Código de Processo Civil/2015.

Desta feita, determino a remessa dos autos ao meu substituto legal.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345385 Nr: 864-76.2005.811.0003

 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: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO BULSING DA SILVA, CELINA SILVA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thales Rezende Lange de 

Paula - OAB:11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAIARA CAROLINE 

DA SILVA GUILHERME, para devolução dos autos nº 

864-76.2005.811.0003, Protocolo 345385, 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.: 380387 Nr: 8651-25.2006.811.0003

 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: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON SALAZAR SAN MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAIARA CAROLINE 

DA SILVA GUILHERME, para devolução dos autos nº 

8651-25.2006.811.0003, Protocolo 380387, 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.: 701888 Nr: 9866-60.2011.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIGUEL FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GABRIEL GUIDIO 

VILELLA - OAB:MT/ 14.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do autor, acerca do r. Despacho de folha 190, a 

seguir transrito: "Vistos etc. Requeira o exequente o que entender de 

direito em 05 (cinco) dias, e conclusos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 867536 Nr: 5777-81.2017.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO KIYOSHI WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, NIVALDO 

JOSE PADILHA, ANTONIO MIGUEL FONTES, MATO GROSSO COMERCIO 

DE COMBUSTIVEL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 intimação dos patronos dos requeridos, acerca do r. Despacho, a seguir: 

"Vistos etc. Sobre o pedido de desistência de fls. 73, manifeste-se o 

demandado, em 05 (cinco) dias, e conclusos."

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003606-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA FLAVIA LEITE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO)

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002466-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARACELIA LINA DA SILVA FLOR (AUTOR)

KAUANA BRUNIELE SILVA FLOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS AUTORAS PARA CIÊNCIA DO PAGAMENTO DA 

CONDENAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA, DEVENDO REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002342-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO GREGORIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003320-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. G. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GOMES OAB - 872.504.381-15 (REPRESENTANTE)

HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA OAB - MT18121/O 

(ADVOGADO)

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA VISTA SOBRE OS DOCUMENTOS 

TRAZIDOS PELA REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002020-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDIR APOLINARIO FILHO OAB - MT6053/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E F MACHADO - REPRESENTACOES AGRICOLAS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002020-96.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

irresignação das partes (Id. 9509994 e 9510717) em relação ao quantum 

debeatur, encaminhe os autos à contadoria judicial para apuração do 

débito atualizado, descontando-se os valores já pagos. Após, digam as 

partes. Registra-se que, em eventual possibilidade de acordo, as partes 

deverão trazer aos autos proposta para homologação. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004756-19.2018.8.11.0003

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:

VAGNER APARECIDO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004756-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004892-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON COSTA DE BARROS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - SP301306 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004892-16.2018.8.11.0003 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, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004620-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004620-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. DAMASCENO 

COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de JOSÉ 

SÉRGIO MARTINS RIBEIRO, também qualificado no processo, visando 

receber débito resultante de títulos sem força executiva. Juntou os títulos 

e requer a citação da requerida para pagamento ou oferecimento de 

embargos. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos legais exigidos 

pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos autos são 

títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O débito restou 

inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as características 

de um título de crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que 

esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, 

in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O 

artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário 

que a parte possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título 

executivo. Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor 

interesse de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo 

de título. Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado 

monitório cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 

(quinze) dias, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% 

sobre o valor da causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. 

Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, 

independentemente de prévia segurança do Juízo, para discussão da 

dívida. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir 

o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). Cientifique-o, ainda, que 

caso alegue que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o 

demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, 

do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para 

responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . P.I. Rondonópolis – MT, 03 de 

julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004636-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IPE INCORPORACAO PLANEJAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANI GLAUCIA ALVES OAB - MT15028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004636-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

embargante, na pessoa de seu patrono regularmente constituído, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, atribuindo à causa o mesmo 

valor da ação de execução (número 1002644-77.2018.8.11.0003), sob 

pena de indeferimento do pedido (art. 320 e 321, ambos do CPC). Intime-o 

ainda para que no mesmo prazo alhures concedido proceda a qualificação 

completa das partes (art. 319, II, do CPC). Cumpra. Rondonópolis – MT, 03 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004678-25.2018.8.11.0003

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:

PATRICIA BEATRIZ COUTINHO DE SOUZA (EXECUTADO)

REINALDO NUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004678-25.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004684-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, SOCIAL 

E CULTURAL - IDESSC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO OAB - MT16493/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAICE RAMALHO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004684-32.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para comprovar o envio das 

notificações a inquilina, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004707-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSENO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004707-75.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004777-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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JOVELINO DE SOUZA DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004777-92.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa da patrono constituída para emendar a inicial 

juntando aos autos, os extratos dos meses de 10/06/2017 a 10/05/2018, 

com os descontos do empréstimo consignado, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004739-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNEY XAVIER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS RENATO FERREIRA OAB - SC47987 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004739-80.2018.8.11.0003 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, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004728-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DE FARIAS (AUTOR)

JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ABENITA DURÃES DE SOUZA (RÉU)

ESPÓLIO DE NOÉ RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

JOSÉ PRESCILIANO BRITO (RÉU)

MARIA ROSA LOPES DE BRITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES DE SOUSA OAB - 593.352.541-34 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

DEJANIR LUIZ DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

TIODORA MARTINS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004728-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Intime os 

autores na pessoa do patrono constituído, para que traga aos autos as 

matrículas atualizadas do imóvel que pretende usucapir, bem como dos 

imóveis lindeiros, para comprovação da titularidade dos confinantes, 

indicando o estado civil dos mesmos e a qualificação dos cônjuges, se 

casados forem, no prazo de 15 (quinze) dias. II –Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004753-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MENDES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA NASCIMENTO OGAVA SIEMIONKO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004753-64.2018.8.11.0003 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 e/ou comprovante de rendimento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004686-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA ALVES DA COSTA DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDINILSON NUNES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004686-02.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP de seu endereço e do 

endereço da parte ré 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, 03 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004859-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT0013346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAH ZANGARI MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004859-26.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cumpra da forma 

deprecada, servindo esta como mandado. II - Após, observadas as 

formalidades legais, devolva com as nossas homenagens, procedendo a 

baixa e anotação necessária. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004821-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO ALBINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DA COSTA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004821-14.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Tendo em vista 

que fora concedido o benefício da Justiça Gratuita no juízo deprecante, 

cumpra da forma deprecada, servindo esta como mandado. II - Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens, procedendo as baixas necessárias. Rondonópolis-MT, 03 de 

julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004841-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA OAB - MT15213-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004841-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. 2.0 - 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 mesmo 

prazo alhures concedido, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004851-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIR DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CANDIDO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004851-49.2018.8.11.0003 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, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004854-04.2018.8.11.0003

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:

FABIANE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004854-04.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004914-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILICE GONCALINA DAS NEVES CUNHA (AUTOR)

JOSE ROBERTO CRESPILHO (AUTOR)

MARIA APARECIDA DOS ANJOS CRESPILHO (AUTOR)

CIRCA MARIA DA CUNHA (AUTOR)

ALDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

ENEDINA FERREIRA DE QUEIROGA (AUTOR)

TEREZA FERREIRA (AUTOR)

EMIKO CYOIA DENARDI (AUTOR)

VILSON FRANCISCO DENARDI (AUTOR)

JOAQUIM SABINO DA SILVA (AUTOR)

ELIAS NUNES DE BARROS (AUTOR)

LUZIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

OSVALDO RIVELO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004914-74.2018.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requerentes pleiteiam a concessão da assistência judiciária, alegando não 

ter condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que os demandantes tragam 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 (art. 321, do CPC). Após, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004952-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DE ANDRADE ME - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004952-57.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 
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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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001121-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT0004784A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE & VIDOTTI LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001121-98.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003604-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003604-67.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005666-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005666-80.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, arquivo-o com a baixa e anotações necessárias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001410-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 436 de 638



ALLEF JUNIO CUBAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001410-31.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 12853451 e, ante a concordância do credor no 

recebimento do valor deixo de apreciar o pedido de cumprimento de 

sentença e determino a expedição de alvará para levantamento da quantia 

de R$ 3.993,73 (três mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e 

três centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 12863191, 

observando os termos dos Provimentos nº 16/2011-CGJ e 68/2018-CNJ. 

Intime a demandada para pagamento das custas processuais descritas no 

cálculo do Id. 13759661, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ao arquivo 

com a baixa e anotações necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000460-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARQUES DA MATTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000460-22.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, arquive-o com a baixa e anotações necessárias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003848-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES SANTA FE LTDA (RÉU)

RONDONOPOLIS CARTORIO 4 OFICIO TAB E PRIVATIVO PROTESTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PRATES RODRIGUES OAB - GO20740 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003848-93.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001266-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLAT BRAGA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001266-57.2016.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando os autos, 

vê-se que há divergência nas alegações das partes quanto à cobrança 

efetuada pela parte ré em relação à unidade consumidora 6/887588-2. 

Deste modo, converto o julgamento em diligência e determino a intimação 

da requerida para trazer aos autos o laudo pericial do medidor nº 2435700 

que foi retirado para aferição, conforme ordem de serviço nº 33442813 ( 

Id: 1519272), no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo aos autos o documento, 

dê-se vista à requerente para manifestação no mesmo prazo alhures 

concedido. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002890-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE RAMIRO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

LUCILEIDE OLIVEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002890-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 
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momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003511-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M J BONFIM - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003511-70.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003519-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LUCAS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003519-47.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra Sra. 

Gestora a decisão constante no Id. 13198430. Rondonópolis-MT, 03 de 

julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004116-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SATELIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004116-50.2017.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002497-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON JOSE DE AVILA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002497-22.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005693-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSMARCOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR CLEMENTE OAB - MT0014340A-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:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005693-97.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008031-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIVA ROCCO CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LOURENCO GOMES OAB - MT19219/O (ADVOGADO)

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008031-10.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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 
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questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004597-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALRINES RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004597-47.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003494-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FABIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003494-68.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005899-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES DA ROCHA (AUTOR)

ALDENIRA DE JESUS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005899-77.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 
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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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001724-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001724-40.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000439-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000439-46.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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, 
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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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001888-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001888-05.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001194-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIR ANTONIO CORDENONZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRAGA FILHO OAB - MT6818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001194-36.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista a 

manifestação constante no Id. 10565248, bem como que o artigo 139, II, do 

CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer tempo a tentativa 

de autocomposição entre as partes, designo o dia 15 de agosto de 2018 

às 16h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001345-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIONEI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001345-36.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003762-25.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003762-25.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003807-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDY SOUSA FRANCO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003807-29.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - DA REVELIA A 

parte requerida foi devidamente citada e não ofereceu contestação (Id. 

12390716). Assim, decreto a revelia da ré, sendo que esta poderá intervir 

no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se 

encontrar, nos termos dos artigos 344 e 346, parágrafo único, do CPC. 2.0 

– DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS O atual Código de Processo Civil 

adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001881-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BALDINE DE REZENDE (RÉU)

FRANCISCA DOS SANTOS REZENDE (RÉU)

WILLIAM EVERSON SANTOS REZENDE (RÉU)

AMBIENTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001881-47.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 
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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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002402-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LAVOR LIMEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI S.A. CREDITO E FINAN. E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002402-55.2017.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando os autos, 

vê-se que a parte autora informa existir Ação de Busca e Apreensão que 

tramita perante este juízo sob o nº. 1004701-05.2017.8.11.0003, que tem 

por objeto o mesmo contrato discutido no presente feito. Desse modo, 

suspendo por ora o andamento do feito e determino que a Sra. Gestora 

proceda a vinculação destes autos à ação retromencionada, devendo 

expedir o necessário. Aguarde o andamento da ação em apenso (nº. 

1004701-05.2017.8.11.0003) para julgamento simultâneo. Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007572-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERES DE LIMA PEREIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007572-08.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

manifestações constantes sob os Ids. 11778011 e 12919359, determino a 

expedição de mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

comparecer no loteamento denominado “Residencial Parque Rosa Bororo”, 

lote nº 18, da quadra nº 40, para proceder a vistoria no mesmo a fim de 

verificar quais são as obras de infraestrutura que constam construídas e 

entregues, bem como certifique as condições das obras em todo o 

empreendimento. Vindo aos autos o auto de constatação, dê-se vista às 

partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me 

conclusos. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002010-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002010-18.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - DA REVELIA A 

parte requerida foi devidamente citada e não ofereceu contestação (Id. 

12049365). Assim, decreto a revelia da ré, sendo que esta poderá intervir 

no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se 

encontrar, nos termos dos artigos 344 e 346, parágrafo único, do CPC. 2.0 

– DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS O atual Código de Processo Civil 

adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003713-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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.Processo nº 1003713-47.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004675-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO JOSE CAMARGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004675-41.2016.8.11.0003 Vistos etc. Antes de analisar a 

petição constante sob o Id. 11775093, intime o requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar o endereço no qual deverá ser cumprido o 

mandado de busca e apreensão. Após, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004863-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PEDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004863-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP de seu endereço 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, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004875-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (EMBARGANTE)

VIVIANE GUERINI DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004875-77.2018.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requerentes pleiteiam a concessão da assistência judiciária, alegando não 

ter condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que os demandantes tragam 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 (art. 321, do CPC). Após, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005609-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005609-96.2016.8.11.0003 Vistos etc. A parte requerida 

comparece aos autos para requerer a expedição de ofício ao INSS, a fim 

de que se verifique acerca da existência de outros beneficiários (Id. 

9980959). Indefiro o pleito formulado por se tratar de diligência cabível a 

parte interessada. Ato contínuo, determino a intimação do requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente a decisão exarada sob 

o Id. 11287630, trazendo as autos a certidão negativa de inventário judicial 

e extrajudicial. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004926-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004926-88.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos no prazo de 15 (quinze) dias: a) cópia legível dos 

comprovantes de pagamento constantes no Id. 13951428, Id. 13951438, 

Id. 13951446 e Id. 1391454; b) extrato atualizado da negativação de seu 

nome junto ao Serasa e ou SCPC; c) fatura no valor de R$ 18,17 (dezoito 

reais e dezessete centavos). Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 771249 Nr: 2855-38.2015.811.0003
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 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: CLEBER LUIZ CASARI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE PAULA B FILHO, IMOBILIARIA 

CONTINENTAL LTDA, IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, LENIR ALVES DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 46, 55 e 58), bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem 

manifestação intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 798756 Nr: 13811-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB 

MT 5308A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

LIDIA MIGUEL, LEILOEIRA AJ LEILÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT/5308 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:7313 OAB/MS, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:12819

 Intime a executada para pagamento do débito, no valor de R$ 6.044,62 

(seis mil quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) 

e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do 

artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 825500 Nr: 4818-47.2016.811.0003

 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): IVANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, 

ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA, JARBAS GOETTERET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DOS REQUERIDOS IVANIA CAVALCANTE DE 

OLIVEIRA e ROGÉRIO SILVA DE OLIVEIRA PARA REGULARIZAR SUA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 900011 Nr: 5321-97.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENCCON- ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL MARTINS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNELISE REZENDE LINO 

FELICIO - OAB:7.145/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que examinando os autos, verifica-se que a missiva veio 

desacompanhada das peças indispensáveis à sua composição. Assim, 

IMPULSIONO os autos para intimação da AUTORA para complementar a 

precatória com os documentos indispensáveis para sua regular 

tramitação, no prazo legal, sob pena de devolução à comarca de origem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 865640 Nr: 5181-97.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIO SALES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B/MT

 Assim, ante os princípios basilares do direito ambiental - precaução, 

prevenção, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS, mantendo a apreensão até 

decisão final.Cumpra a Sra. Gestora a decisão proferida à fls. 66. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431632 Nr: 292-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, 

VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO, ERMES RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, FERNANDO MARTINS GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 17449-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 292-47.2010.811.0003, 

Protocolo 431632, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821569 Nr: 3447-48.2016.811.0003

 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: IRANI RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BELAFONTE 

BARROS - OAB:OAB/MG 79396

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILSON NOVAES 

PORTO, para devolução dos autos nº 3447-48.2016.811.0003, Protocolo 

821569, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778338 Nr: 5565-31.2015.811.0003

 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: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE, 

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO GARCIA 

PERES, para devolução dos autos nº 5565-31.2015.811.0003, Protocolo 

778338, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744244 Nr: 4505-57.2014.811.0003
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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: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA EL-AMAR HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDIR VERDOLIN - 

OAB:7464/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI, para devolução dos autos nº 

4505-57.2014.811.0003, Protocolo 744244, 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.: 4859 Nr: 2513-62.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DO CARMO RIGUI, PERCILIO PERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER 

EMITIDA PELO SITE DO TJMT, PARA CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO, 

nos termos do Ofício n. 930/2018, oriundo da Vara Única da Comarca de 

Matupa-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810930 Nr: 18216-95.2015.811.0003

 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: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYEL BARBOSA CARDOSO, EDILMA 

BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:19891/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENES 

GONÇALVES - OAB:10083, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:5152-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVILSON JOSE 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 18216-95.2015.811.0003, 

Protocolo 810930, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63550 Nr: 12125-19.1997.811.0003

 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: SEBASTIAO NITSUYOSI NOZAKI, ROSALINA 

EVANGELISTA NOSAKI, FRANCISCO SIZUO NOZAKI, IYOMI KOSHITA 

NOZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIS DA SILVA 

ROSA - OAB:18.099 MT, WILLIAN JOSE DE ARAUJO - OAB:MT/3928

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO LUIS DA 

SILVA ROSA, para devolução dos autos nº 12125-19.1997.811.0003, 

Protocolo 63550, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34035 Nr: 8730-87.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CORRENTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNNA LUIZA 

QUEIROZ MOLATO, para devolução dos autos nº 8730-87.1995.811.0003, 

Protocolo 34035, 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 744156 Nr: 4442-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALMIRA GALVAO DOURADO, CREUZA DE 

ANDRADE DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO MIRANDA 

MELLO - OAB:4363-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 20021 Nr: 763-06.1986.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico que torno sem efeito a certidão de fl. 190 em razão de erro 

material.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 20021 Nr: 763-06.1986.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CREDORA PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 90,25 

DO FUNAJURIS, E R$ 23,70 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430536 Nr: 12412-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSY ELMA SOARES LOPES, MJSL, ROSIDELMA 

VIEIRA SOARES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN ARAUJO FALCAO, JOSE FALCAO DA 

SILVEIRA, MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT, SHEILA DAL BO - OAB:MT/11951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719,  MÁRCIO ALEXANDRE MALFATI  - 

OAB:16943-A/MT, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:173477/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 
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FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797596 Nr: 13312-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARMANDO PAES DE BARROS, 

OLIVIA SOUZA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE SOBRE A 

PROPOSTA DO PERITO DE FL. 141.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 891015 Nr: 2187-62.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANDRAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SIQUEIRA FERNANDES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/O

 PROCEDER À CITAÇÃO DO EMBARGADO, na pessoa do seu procurador, 

PARA CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO 

OPOSTOS em apenso aos autos n. 5958-97.2008.811.0003 (código n. 

410040), PARA QUERENDO, oferecer defesa, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742423 Nr: 3563-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER MAYER PROENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712416 Nr: 7482-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENITA ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 

128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004683-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA FILIPPIN OAB - PR27200 (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE OAB - PR75786 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004683-47.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Ademais, vê-se que a presente ação foi 

proposta em face do Município de Rondonópolis/MT. Assim, em 

observância ao Provimento nº 10/2003-CM, determino a remessa destes 

autos para uma das varas de Fazenda Pública desta Comarca, as quais 

são competentes para processar e julgar os feitos envolvendo a Fazenda 

Pública Municipal. Encaminhe para a correta redistribuição. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005004-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1005004-53.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que o 

comprovante de pagamento constante no ID nº. 4271462, encontra-se 

ilegível, converto o julgamento em diligência e determino a intimação do 

requerente, na pessoa do seu patrono regularmente constituído, via DJE, 

para que apresente no prazo de 10 (dez) dias, o comprovante de 

pagamento da fatura objeto da negativação discutida nos autos, no valor 

de R$ 79,22 (setenta e nove reais e vinte e dois centavos), com 

vencimento em 27/11/2014. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005695-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEOPOLDO NUNES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1005695-67.2016.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 
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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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão 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:

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 autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que o banco 

requerido proceda imediatamente o bloqueio no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), valor este depositado na conta bancária administrada pelo 

requerido e de titularidade da requerida Talita LORRAYNE DO 

NASCIMENTO ROSA LEITE. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Em análise dos documentos carreados 

nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é 

absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste 

presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória 

acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da tutela 

antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que 

uma medida não se confunde com a outra, e a tutela antecipada aqui 

almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do 

pedido. Destarte, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do 

dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a 

necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, 

principalmente porque neste momento processual inexiste o dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, à luz do comando legal que 

regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser 

confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. 

No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista presentes os 

requisitos legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma 

prevista no artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003344-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1003344-87.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 
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observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006796-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR MARTINS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006796-08.2017.8.11.0003 Vistos etc. Ante os termos da 

decisão proferida pelo e. TJMT no Recurso de apelação, determino o 

prosseguimento do feito como cumprimento de sentença por arbitramento. 

Quanto ao pedido de tutela provisória, não se vislumbra a ocorrência do 

perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo, pois todos os 

bens em nome da executada estão bloqueados por determinação judicial 

na Medida Cautelar Inominada nº 0005669-76.2013.8.01.0001, que tramita 

perante o Juízo do Acre/AC e, somente serão liberados aos divulgadores 

após o arbitramento da existência de crédito nas ações de liquidação, 

havendo, portanto, nesta fase processual a necessidade de impulsionar o 

feito para estabelecer o contraditório. Ex positis, na ausência de provas 

quanto aos requisitos necessários, indefiro o pedido de tutela provisória 

de urgência. Cite os demandados para apresentarem defesa, querendo, 

no prazo legal. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002839-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO GUIMARAES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1002839-33.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime o requerente, 

na pessoa do seu patrono regularmente constituído nos autos, via DJE, 

para que apresente no prazo de 10 (dez) dias, o cheque original 

constante no ID nº. 2011179, contendo a frente e o verso da cártula, bem 

como, o nome do favorecido e o motivo da devolução pelo banco. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003998-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CORREA DAUZACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPANIW SERVICOS EMPRESARIAIS E RECURSOS HUMANOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003998-40.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Aduz, que 

em virtude disso, foi impedido de retirar folhas de cheque de uma agência 

bancária. Pleiteia indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, 

prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo 

como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame o demandante alega não ter firmado qualquer contrato para 

aquisição de produtos e/ou serviços junto à empresa ré, ainda assim, teve 

seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito a mando 

da empresa requerida, por dois supostos débitos dos meses de 03/2018 

no importe de R$ 2.986,95 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e 

noventa e cinco centavos), e R$ 4.757,17 (quatro mil setecentos e 

cinquenta e sete reais e dezessete centavos). A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo 

de crédito. Ex positis, concedo a tutela provisória de urgência e determino 

que seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para 

a suspensão dos efeitos da negativação do nome da autora de seus 

bancos de dados referente ao título descrito na inicial, nos valores de R$ 

2.986,95 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco 

centavos), e R$ 4.757,17 (quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e 

dezessete centavos), até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da 

presente demanda. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor 

de R$ 500, 00 (quinhentos reais). No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, comprova a 

hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004824-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LAZARO DA COSTA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004824-37.2016.8.11.0003 Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica c/c Reparação de Dano Moral Autor: Sebastiao Lazaro 

da Costa Amaral Requerida: Omni Financeira S/A Vistos etc. SEBASTIAO 

LAZARO DA COSTA AMARAL, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO DE DANO MORAL contra OMNI FINANCEIRA S/A, também 

qualificada no processo, visando obter a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide e reparação dos danos descritos na inicial. O autor 

aduz que seu nome foi encaminhado pela requerida aos órgãos de 

proteção ao crédito em razão de supostas compras não quitadas. 

Assevera nunca ter firmado o contrato objeto da negativação com a ré. 

Sustenta a dimensão do dano sofrido ao tentar adquirir produtos no 

mercado, eis que seu nome estava negativado. Requer a procedência do 

pleito inicial. Juntou documentos. O pedido de antecipação de tutela foi 

indeferido, vez que quando da análise do pedido o nome do autor já não 

mais estava negativado (Id. 6659560). A requerida apresentou defesa sob 

o Id. 9066160. Aduz a regular aquisição e utilização do cartão da empresa 

ré, bem como que tomou todas as cautelas necessárias antes de realizar 

a transação comercial com a requerente. Sustenta a inexistência do dano, 

porquanto o contrato é valido, não tendo a ré praticado ato ilícito, mas 

tão-somente atuado no exercício regular de seu direito. Alega a ausência 

de provas do dano moral suscitado pelo demandante, bem como que agiu 

de boa-fé. Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. 

Tréplica apresentada sob o Id. 9632323. Intimados a especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, o autor pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide ou pela realização de audiência para depoimento 

pessoal da parte contrária e oitiva de testemunhas (Id. 11065726) e o réu 

deixou o prazo transcorrer in albis (Id. 11515694). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra, conhecendo diretamente do pedido, uma vez 

que a questão de mérito, sendo unicamente de direito, prescinde da 

produção de outras provas além das constantes dos autos, na forma do 

artigo 355, I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., 

REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A empresa 

requerida alega em sede de preliminar a impugnação à justiça gratuita 

deferida ao autor. Tais alegações são totalmente insubsistentes, vez que 

a documentação juntada pelo requerente comprova sua hipossuficiência 

(Id. 4183687), não havendo que se falar em revogar tal benefício 

concedido ao demandante. Desse modo, rejeito a preliminar arguida em 

sede de contestação e adentro ao mérito da lide. O objeto da ação 

cinge-se na inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, a 

inexistência do débito, objeto de restrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e, ainda, no ressarcimento dos danos descritos na inicial. A 

reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e 

na jurisprudência, mormente após o advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

de 05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, 

pelo STJ. Como observa Aguiar Dias, citado pelo Des. Oscar Gomes 

Nunes do TARS: "a reparação do dano moral é hoje admitida em quase 

todos os países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua 

autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é 

possível, em sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso 

de mandar reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o 

dano moral."[1] Importante ter-se sempre em vista a impossibilidade de se 

atribuir equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que 

integram o patrimônio moral, operação que resultaria em degradação 

daquilo que se visa a proteger.[2] Caio Mário, apagando da 

ressarcibilidade do dano moral a influência da indenização, na acepção 

tradicional, entende que há de preponderar: "um jogo duplo de noções: a- 

de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a 

esfera jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma 

compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma 

soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da 

afronta..."[3] E acrescenta: "na ausência de um padrão ou de uma 

contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o 

critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..."[4] Os 

pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano 

contratual, seja relativamente ao dano extracontratual, são, no dizer de 

Antônio Lindbergh C. Montenegro: "a- o dano, também denominado 

prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do 

agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a 

existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito 

por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a 

de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil"[5] No caso dos 

autos, a própria requerida já havia retirado o nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito antes mesmo de ser citada, bem como alega caber ao 

autor a prova da conduta antijurídica da ré que ocasionou a cobrança do 

débito em litígio. O requerente, por sua vez, sustenta que a manutenção 

indevida da negativação ocorrida in casu configura um defeito na 

prestação de serviços pela demandada, não podendo esta imputar ao 

consumidor o ônus pelo prejuízo sofrido. Assim, diante da alegação 

suscitada pela parte autora, caberia à demandada demonstrar o contrário, 

porém ela se limita a alegar que o contrato objeto da lide foi firmado de 

maneira totalmente regular. Porém, diante da negativa do demandante, 

quem tem o ônus de demonstrar a existência do débito e o não pagamento 

é a ré, vez que somente esta possui tal elemento probatório. E nem se 

argumente que seria do autor o ônus da prova da inexistência do débito 

objeto do litígio entre ele e a ré. Afinal, seria impossível ao requerente 

comprovar que inexistiu a contratação que deu origem à negativação de 

seu nome, eis que se trata de prova de fato negativo, cuja impossibilidade 

de realização faz com que seja comumente chamada de "prova diabólica". 

A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

PARCELAS DE CONSÓRCIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CDC - 

CRITÉRIO DO JUIZ - PROVA DE FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO - 'PROVA DIABÓLICA' - APLICAÇÃO DO ART. 333, DO CPC 

- (...). Embora a relação em análise seja indubitavelmente de consumo, já 

que a administradora de consórcio forneceu um serviço ao ora recorrente, 

não se pode, de maneira alguma, inverter o ônus da prova, sob pena de 

se impossibilitar a defesa do direito pleiteado pela recorrida na inicial. Caso 

se determinasse que autora deveria demonstrar que o réu deixou de 

efetuar os pagamentos devidos, estar-se-ia tentando obrigá-la a fazer 

prova de fato negativo, a qual, na imensa maioria das vezes, e no caso em 

julgamento, em particular, é absolutamente impossível de se realizar, 

motivo pelo qual costuma ser caracterizada pela doutrina e pela 

jurisprudência como 'diabólica'. (...)" (TGMG, 5ª Câm. Cível, AI nº 

376.586-6, rel. Juiz Mariné da Cunha). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ROL DE 

TESTEMUNHAS DECLARADO INTEMPESTIVO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA 

- CARTÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO DAS DESPESAS - FATO 

NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS 

RECIBOS - DANO MORAL - PRESUNÇÃO - ATO POTENCIALMENTE 

DANOSO - FIXAÇÃO. (...) - A inexistência das despesas exigidas pela 

administradora de cartões de crédito constitui fato negativo cuja prova não 

se pode exigir da parte autora, exigindo-se da ré a demonstração de sua 

existência sob pena de se considerar ilegítima a cobrança dos valores 

respectivos. (...)" (TAMG, 6ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 441.845-3, rel. Juiz 

Elias Camilo). Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 
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ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial."[6] Ante todo o exposto, 

fica claro que a cobrança feita pela demandada, que motivou a 

negativação do nome do autor, é indevida, por se referir a serviço não 

contratado. Assim, não é aplicável ao caso em análise a hipótese do art. 

14, § 3º, II do CDC, que reza: "Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3º - o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro." Nesse sentido, sendo inviável à postulante produzir prova 

negativa, tenho que a ré deve responder civilmente pelos riscos do 

negócio e por ser negligente. Não há dúvida, portanto, que a requerida 

agiu com negligência, ao enviar os dados do autor a cadastros restritivos 

de crédito, em função de débitos oriundos da contração de serviços em 

seu nome, sem efetivamente prestar esses serviços. Evidencia-se, no 

caso em tela o dano moral, pois este decorre simplesmente da inscrição 

injusta do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, 

independentemente de lhe ter sido negada a concessão de crédito ou a 

conclusão de negócios: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO 

DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS NEGATIVISTAS DE CRÉDITO - 

PROCEDÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Ainda que terceiro tenha se 

utilizado dos dados do recorrido para contratar os serviços do apelante, 

não fica o recorrente isento de sua culpa pelo evento ocorrido, qual seja a 

inscrição indevida nos cadastros negativistas de crédito, pois houve falha 

quanto ao seu dever de cautela que deve nortear suas ações, já que 

cumpre ao Banco averiguar a documentação apresentada pela pessoa 

que solicitara a abertura da conta corrente. Comprovada nos autos a 

indevida inclusão do nome da parte no cadastro de inadimplentes, ainda 

que efetivada por outras instituições, mas em virtude da emissão dos 

cheques pelo estelionatário, bem como a culpa da ré e o nexo de 

causalidade, é devida a indenização por danos morais. Em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro, segundo orientação do colendo STJ. (...)" (TJMG - AC Nº 

2.0000.00.502350-3/000, Relator Des. SELMA MARQUES) "CIVIL - 

APELAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME 

DA AUTORA NO SPC - DANO MORAL CONFIGURADO (...). É cabível a 

declaração de inexistência de negócio jurídico contra a prestadora de 

serviços telefônicos quando o consumidor não tenha solicitado a 

instalação de linha telefônica que, apesar disso, é instalada em seu nome, 

mas mediante fraude de terceiro. (...) A inscrição indevida do consumidor 

junto ao SPC gera o dever de reparar, independentemente de outras 

constatações, porque além de agravar a situação do negativado, não há 

como negar que o fato é constrangedor e acarreta uma série de 

transtornos e dissabores, desde o lançamento até o cancelamento." 

(TJMG - Apelação Cível N º 1.0024.04.314851-9/001, Relatora Des. 

MÁRCIA DE PAOLI BALBINO) Cumpre chamar a atenção para o fato de 

que, sempre que se oferece a alguém um meio de proteção mais efetiva 

de seus direitos, o beneficiário deve utilizá-lo com responsabilidade e 

lealdade, sob pena de se tornar infrator da lei, com nítida inversão das 

posições jurídicas anteriormente ocupadas pelas partes. Assim, se foi 

permitida a criação dos cadastros restritivos, como forma de proteção dos 

credores, frente aos inadimplentes contumazes, os beneficiários do 

sistema (isto é, os credores) devem ser diligentes em grau máximo, 

atuando com maior cautela, de forma a impedir qualquer inscrição 

equivocada, o que não foi feito pela demandada. A boa-fé objetiva é 

princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que impõe às partes de 

qualquer relação jurídica agirem, umas em relação às outras, com total 

transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que nelas foi 

depositada. No tocante ao quantum indenizatório, há de se primar pela 

razoabilidade na fixação dos valores de indenização, sendo que, em caso 

de dano moral, decorrente de atuação irregular de empresas com 

inscrição equivocada de nome em cadastro de proteção ao crédito, é 

necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais 

deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, mas, por 

outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para a parte autora, 

servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. É certo que 

inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma indenização 

por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a função de 

desestimular o requerente do dano de praticá-lo novamente. A fixação da 

reparação é tarefa atribuída ao julgador que deve se basear nas 

peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns parâmetros, quais 

sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as 

consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a 

compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao lesionador. 

Deve-se ter em conta que a indenização não pode representar 

enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve atender ao 

caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e 

atender ainda à natureza reparatório-compensatória que deve sempre 

informar as indenizações por dano moral, levando-se em consideração as 

circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando à 

gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão 

do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

Ao passo que afasto o valor pleiteado pelo autor, arbitro os danos morais 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A quantia ora arbitrada atende, 

satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e 

constrangimento do demandante, e representando sanção à requerida, de 

forma que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que 

possam prejudicar seus clientes. Ex positis, julgo procedente o pedido 

inicial. Declaro inexistente o débito constante do documento sob o Id. 

6045821, relativo ao contrato nº 301638200911415. Observando o critério 

de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como do próprio 

requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a 

demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral 

que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos 

da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve 

incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o 

cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, 

ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] conforme Aguiar 

Dias, 'A Reparação Civil', tomo II, pág 737. [2] conforme voto do Min. Athos 

Carneiro, no REsp nº 1.604-SP, RSTJ 33/521. [3] aut cit., "Instituições de 

Direito Civil", vol II, Forense, 7ª ed., pág. 235. [4] Caio Mário, ob. cit., pág. 

316. [5] aut. menc., "Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições, 

1992, nº 2, pág. 13. [6] Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., v. 

I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004257-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004257-69.2017.8.11.0003 Ação de Rescisão de Contrato c/c 

Devolução de Quantia Paga Requerente: Eduardo Naves Paschoal 

Requerida: Solida Empreendimentos Imobiliarios Ltda Vistos etc. EDUARDO 

NAVES PASCHOAL, já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA em face 

de SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, também qualificada 

no processo. As partes compareceram aos autos para noticiar a 

realização de acordo e pleiteiam a consequente extinção do processo 

(Num. 13664790). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, 

sendo que em eventual descumprimento da avença comportará a 

execução da sentença homologatória. Ex positis, homologo o acordo 

firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 
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processo com amparo do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Honorários na forma pactuada. As custas processuais 

deverão ser recolhidas pela requerida, no prazo de 5 dias. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 03 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001433-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIAS DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001433-40.2017.8.11.0003 Ação de Indenização 

Requerente: Paulo Dias de Jesus - ME Requerido: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos etc. PAULO DIAS DE JESUS - ME, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO contra 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também 

qualificada no processo, visando obter o ressarcimento dos danos 

descritos na inicial. O autor aduz ser consumidor da ré por meio da UC nº 

6/104337-1. Alega que no dia 24 de outubro de 2016 foi surpreendido com 

a interrupção do fornecimento de energia elétrica da empresa. Alega que 

entrou em contato com a empresa ré por diversas vezes, para resolver o 

impasse, considerando até a possibilidade de existir fatura pendente de 

pagamento, o que não ocorreu, pois a própria concessionária de energia 

reconheceu que não havia faturas em aberto. Sustenta que a energia só 

foi restabelecida, cinco dias depois no estabelecimento comercial, 

restando impossibilitada a realização dos serviços para os clientes da 

empresa. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para o ressarcimento 

dos danos sofridos. Juntou documentos. A requerida apresentou defesa 

no Id. 8010437. Em preliminar, impugna a concessão da justiça gratuita 

concedida ao autor. No mérito sustenta que não houve a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica na UC da empresa autora, e sim queda de 

energia em virtude de caso fortuito e de força maior, e que, em razão 

disso, não há o dever de indenizar. Requer a improcedência do pleito 

inicial. Juntou documentos. Intimados a especificarem as provas, a 

requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide. A empresa 

requerente protestou pela produção de prova testemunhal (Id. 9850667 e 

9924605). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra, 

vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide e não há 

necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. O 

entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. 

Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento 

antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer 

- quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao 

seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir 

Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., 

Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade 

convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que 

versa a lide". "A necessidade da produção de prova em audiência há de 

ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A concessionária de energia apresentou em 

preliminar, impugnação a concessão da justiça gratuita deferida a empresa 

requerente. Aduz que não foi comprovado na inicial que o requerente é 

hipossuficiente. Foi deferido o benefício da gratuidade da justiça a 

empresa autora. A declaração da parte, no sentido de que é pobre forma 

presunção relativa de veracidade que, no caso dos autos, não restou 

desfeita por qualquer elemento seguro em sentido diverso. Não se pode 

olvidar que o acesso à justiça é exercício da cidadania. O art. 5º, LXXIV, 

CF/88 determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Exige-se a 

comprovação da pobreza jurídica. Já a Lei 1.060/50 se contenta com a 

declaração de que a parte não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família [art. 4º, caput]. Conclui-se: é beneficiário de assistência jurídica 

integral e gratuita quem não possui, comprovadamente, recursos 

suficientes. Mas, para gozar dos benefícios da assistência judiciária e de 

justiça gratuita [tão-somente estes, que são regulados pela Lei 1.060/50], 

basta a declaração de insuficiência de recurso. Neste sentido, o STF já 

firmou a compatibilidade da assistência judiciária e justiça gratuita 

reguladas pela Lei 1.060/50 com o art. 5º, LXXIV, CF/88. Portanto, para se 

obter a assistência judiciária basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado. Presume-se pobre quem afirmar esta condição, nos termos 

do art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50 [presunção juris tantum]. Ademais, a 

empresa autora juntou aos autos cópia da declaração do SIMPLES 

NACIONAL, o que comprova a alegada hipossuficiência. Desta forma, 

rejeito a preliminar. Ingresso no mérito da demanda, observando que o 

pedido indenizatório vem alicerçado em suspensão indevida no 

fornecimento de energia elétrica na UC da requerente. Funda-se a defesa 

da ré, na tese de que não houve a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica da unidade consumidora do requerente, e sim a queda de energia 

por motivos alheios à vontade da concessionária. A responsabilidade civil 

pode ser definida como fez o nosso legislador: a obrigação de reparar o 

dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, 

ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Deste conceito, 

exsurgem os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a 

verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência 

de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza 

patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre uma e outro. Sabe-se, contudo, que a responsabilidade 

da Administração Pública, que hoje atingiu o ápice de seu caminho 

evolutivo, consagra o princípio do risco administrativo (Supremo Tribunal 

Federal, in RTJ 55/50; TFR, in Revista Forense 268/02). A responsabilidade 

por danos advindos da atividade de concessionárias de serviço público 

também é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da 

República. Sobre a matéria, doutrina Maria Sylvia Zanella di Pietro: A regra 

da responsabilidade objetiva exige, segundo artigo 37, § 6º da 

Constituição: 1. que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de 

direito privado prestadora de serviços públicos; a norma constitucional 

veio pôr fim às divergências doutrinárias quanto à incidência de 

responsabilidade objetiva quando se tratasse de entidades de direito 

privado prestadoras de serviços públicos (fundações governamentais de 

direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, 

empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos), já que 

mencionadas, no art. 107 da Constituição de 1967, apenas as pessoas 

jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, 

Territórios e autarquias); 2. que essas entidades prestem serviços 

públicos, o que exclui as entidades da administração indireta que 

executem atividade econômica de natureza privada; assim é que, em 

relação às sociedades de economia mista e empresas públicas, não se 

aplicará a regra constitucional, mas a responsabilidade disciplinada pelo 

direito privado, quando não desempenharem serviço público; 3. que haja 

um dano causado a terceiros em decorrência da prestação de serviço 

público; aqui está o nexo de causa e efeito; 4. que o dano seja causado 

por agente das aludidas pessoas jurídicas, o que abrange todas as 

categorias, de agentes políticos, administrativos ou particulares em 

colaboração com a Administração, sem interessar o título sob o qual 

prestam o serviço; 5. que o agente, ao causar o dano, aja nessa 

qualidade; não basta ter a qualidade de agente público, pois, ainda que o 

seja, não acarretará a responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não 

estiver agindo no exercício de suas funções (Direito Administrativo. 15 ed. 

São Paulo: Atlas: 2003, p.530-531). Dessa forma, sendo objetiva a 

responsabilidade da Energisa, para a sua caracterização, impõe-se 

apenas a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e 

o ato da concessionária. Não há de se cogitar da apuração de culpa ou 

dolo da sociedade de economia mista. A propósito, leciona Caio Mário da 

Silva Pereira: A pessoa jurídica de direito público responde sempre, uma 
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vez que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato da 

Administração e o prejuízo sofrido (Revista dos Tribunais, vol. 484, p. 68). 

Não há que cogitar se houve ou não culpa, para concluir pelo dever de 

reparação. A culpa ou dolo do agente somente é de se determinar para 

estabelecer a ação de in rem verso, da Administração contra o agente. 

Quer dizer: o Estado responde sempre perante a vítima, 

independentemente da culpa do servidor. Este, entretanto, responde 

perante o Estado, em se provando que procedeu culposa ou dolosamente. 

Não importa que o funcionário seja ou não graduado (Washington de 

Barros Monteiro, Curso, vol. 5, p. 108). O Estado responde pelo ato de 

qualquer servidor (Responsabilidade civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1993, p. 133). E continua: A aceitação da teoria do risco administrativo não 

significa, entretanto, que o Estado é responsável em qualquer 

circunstância. Não obstante a proclamação da responsabilidade, 

aplicam-se, no que couber, as causas 'excludentes de responsabilidade' 

(id. ibid). Assim, o Estado e os prestadores de serviço público serão 

responsáveis, mas não em qualquer circunstância, pois, embora 

predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes 

de responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força 

maior, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração. Na 

hipótese sub examine, informou o autor na inicial, que não havia fatura 

pendente de pagamento, quando da realização da suspensão no 

fornecimento de energia elétrica da sua UC. Não obstante, foi 

surpreendido com o corte de energia em sua residência, no mês de 

outubro de 2016, o qual somente restou restabelecido após cinco dias. 

Aduz que o corte se deu por responsabilidade única e exclusiva da ré, 

porquanto não havia débito pendente. Assim, não há dúvidas de que a 

demandada procedeu ao corte do fornecimento de energia elétrica na UC 

do autor de forma indevida e ilegal. Muito embora a requerida afirme que 

não efetuou o corte de energia na UC do demandante, a prova coligida aos 

autos, tais alegações não restaram comprovadas nos autos. Não há 

comprovação inequívoca de que a conduta do consumidor tenha induzido 

a concessionária de energia a erro. Ademais, a ré instada para a 

especificação de provas limitou-se a requerer o julgamento antecipado da 

lide. O autor por sua vez, comprova que não havia débito pendente 

quando da suspensão no fornecimento de energia, bem como, que não foi 

notificado da possibilidade do corte no fornecimento de energia. Dessa 

forma, estando as faturas de energia devidamente quitadas na ocasião do 

corte de energia, revela-se ilegal o ato praticado pela concessionária ré e 

a devida indenização por danos morais. Se o usuário não paga a conta da 

energia elétrica, indiscutivelmente estará a concessionária, desde que 

expedido regular aviso prévio, autorizada a efetuar o corte do respectivo 

fornecimento e deste que, na data do corte, a inadimplência ainda persista. 

Antes de fazê-lo, no entanto, deverá certificar-se se já não foi adimplida a 

obrigação, pois, caso contrário, correrá o risco de, efetivando o corte, 

praticar ato abusivo e ficar sujeita à indenização pelos danos dele 

decorrentes, como no caso em tela. Não há como se imputar qualquer 

responsabilidade ao usuário pelo corte de energia elétrica, já que ele se 

julgava adimplente, como comprovou com a juntada dos documentos aos 

autos. Ora, sem que a Energisa comprove que o corte no fornecimento de 

energia elétrica do imóvel do autor se deu porque este o induziu ao erro, 

não há como afastar a sua responsabilidade pelo evento danoso. A 

suspensão indevida do serviço de energia elétrica só pode ser imputada à 

concessionária, sendo consequência de uma falha na sua própria 

prestação de serviço. Demonstrada a responsabilidade exclusiva da 

requerida pelo corte de energia elétrica, consoante acima destacado, 

cumpre verificar a existência dos danos morais. Segundo a ré, não houve 

corte no fornecimento de energia elétrica do imóvel do autor, não havendo 

que se falar em transtornos passíveis de reparação. No entanto, do 

conjunto probatório constante dos autos, houve, sim, a suspensão/corte 

no fornecimento de energia, restando clarividente a ineficiência na 

prestação dos serviços pela ré, pois implicou na suspensão indevida da 

energia elétrica no imóvel do demandante, o que, com efeito, enseja a 

reparação por danos morais. O serviço em questão possui caráter 

essencial e o corte no fornecimento de forma indevida ocasiona mais que 

meros aborrecimentos ao usuário. Ocorreu uma inexplicável desídia da 

concessionária, que se manteve inerte, não obstante o consumidor a 

tivesse contatado para resolver a questão. A prática ilícita provocou, 

dessa forma, danos de ordem moral, prejuízos na integridade emocional e 

psicológica de sua proprietária. Sobre a configuração do dano moral 

leciona Humberto Theodoro Júnior: "Os danos morais se traduzem em 

turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou 

constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado. 

(...) Assim, há dano moral quando a vítima suporta, por exemplo, a 

desonra e a dor provocadas por atitudes injuriosas de terceiro, 

configurando lesões na esfera interna e valorativa do ser com entidade 

individualizada." (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 4ª ed., 2001, Ed. 

Juarez de Oliveira, p. 2). Nesse sentido: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS 

- CORTE DE ENERGIA - CONTA QUITADA - CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICABILIDADE - 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA 

ESTATAL - REPARAÇÃO DEVIDA. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - DANOS 

MORAIS - PARÂMETROS - COMPENSAÇÃO DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA - 

SANÇÃO AO INFRATOR - CONSIDERAÇÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO 

DA CONTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSA DE PEQUENO 

VALOR - ARBITRAMENTO EM VALOR FIXO - CABIMENTO. 1 - Aplica-se 

às concessionárias de serviço público a teoria da responsabilidade 

objetiva pelos danos causados a terceiros. A interrupção sem justificativa 

do fornecimento de energia elétrica enseja reparação pelos danos morais 

sofridos pelo consumidor. 2 - O 'quantum' indenizatório devido a título de 

danos morais deve se prestar à compensação do sofrimento 

experimentado pela vítima e a sancionar a conduta ilícita da administração, 

levando em conta as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso. 3 - 

Sendo de pequeno valor a causa, correto o arbitramento de honorários 

advocatícios em quantia fixa, a teor do artigo 20, parágrafo 4º, do Código 

de Processo Civil. (Processo n. 1.0271.05.043660-6/001, Relª. Desª. 

Sandra Fonseca). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CORTE DE ENERGIA 

ELÉTRICA - CONTA DEVIDAMENTE QUITADA - DANO MORAL - 

OCORRÊNCIA - ""QUANTUM"" FIXADO - RAZOAVÉL - MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO. 1 - É de se manter a sentença que condenou a empresa 

prestadora de serviço público pelos danos causados ao consumidor em 

virtude da má prestação do serviço. 2 - A reparação do dano moral há de 

ser suficiente para compensar a dor do ofendido e dissuadir o ofensor de 

reincidir na conduta lesiva, tendo-se em conta as condições dos 

envolvidos, a lesão sofrida e o valor das tarifas cobradas indevidamente 

pela concessionária de serviço público essencial, sem implicar 

enriquecimento ilícito do usuário prejudicado. 3 - Preliminar rejeitada, 

recurso principal provido em parte e recurso adesivo não provido. 

(Processo n. 1.0024.05.730481-8/001, Rel. Des. Edgard Penna Amorim). O 

valor arbitrado a título de danos morais deve ser suficiente para 

compensar o desgaste sofrido pelo consumidor, além de configurar um 

fator de desestímulo ao agente, para que atue com mais diligência em suas 

atividades, evitando outros incidentes como o ora verificado. Na hipótese 

dos autos, levando-se em conta todos os fatos relatados; considerando o 

constrangimento que afligiu o demandante, bem como a circunstância de 

que a suspensão no fornecimento de energia elétrica causa a impressão, 

a terceiros, do inadimplemento de obrigação, tomando-se, lado outro, a 

situação da ré, que, sendo pessoa jurídica de direito privado prestadora 

de serviços públicos, possui responsabilidade objetiva sobre o fato e 

deveria ter rigoroso controle dos cortes que promove, entendo razoável e 

justa a indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ex positis, e de 

tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pleito inicial. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno a ré a pagar a empresa autora, a título de ressarcimento 

pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção 

monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito 

contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. 

Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 

85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. MILENE 
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CD. PROC. 1002459-10.2016.8.11.0003 Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Itau Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda. 

Requerido: José Carlos do Nascimento Vistos etc. ITAU UNIBANCO 

VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., qualificado nos 

autos, ingressou com pedido de BUSCA E APREENSÃO contra JOSÉ 

CARLOS DO NASCIMENTO, também qualificado no processo, objetivando 

o cumprimento de contrato firmado entre as partes, com cláusula de 

alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou entrega do bem. O 

autor diz que a parte ré tornou-se inadimplente e foi constituída em mora 

ao deixar de cumprir as obrigações assumidas no contrato de 

financiamento firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação 

fiduciária. Afirma que o contratante não quitou as parcelas pactuadas e, 

em face da inadimplência, requer a apreensão do veículo, liminarmente. Ao 

final pleiteia a posse sobre o automotor. Juntou documentos. A medida 

liminar foi deferida, com a apreensão do bem (Id. 3254321). Foi 

apresentada contestação sob o Id. 3676692. Alega a incidência da Lei 

Consumeirista. Que o contrato firmado entre as partes é de adesão, 

invocando fundado receio de desequilíbrio contratual em relação à parte 

demandada. Afirma a existência de cláusulas abusivas e sua onerosidade 

excessiva. Requer a improcedência do pedido. Tréplica sob o Id. 4352507. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do 

pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na 

forma do art. 355, I e II, do CPC. Analisando o caderno processual, 

observa-se que o requerido busca, por meio de sua peça defensiva, 

discutir as cláusulas do contrato firmado entre as partes. O Superior 

Tribunal de Justiça modificou entendimento anterior, determinando que, na 

própria ação de busca e apreensão, o Juízo de primeiro grau pode 

apreciar a alegada abusividade e nulidade de cláusulas contratuais no 

contrato de alienação fiduciária, vejamos: "É possível apreciar o contrato e 

suas cláusulas para afastar eventuais ilegalidades (REsp 

324.205/Passarinho, REsp 324.541/Rosado e REsp 591.277/Direito). Além 

disso, o STJ reconhece a possibilidade de discussão de valores do 

contrato de alienação fiduciária na ação de busca e apreensão (REsp 

329.389/Barros Monteiro e REsp 186.644/Rui Rosado). Dou provimento ao 

recurso (Art. 557, § 1º, CPC), para permitir a discussão acerca da 

abusividade e nulidade de cláusulas contratuais na ação de busca e 

apreensão. Prossiga a ação no juízo de primeiro grau." Antes da Lei nº 

10.931, de 02 de agosto de 2004, o entendimento era pacífico no sentido 

de que a defesa do devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, 

era restrita. Admitia-se a possibilidade de discussão das cláusulas do 

contrato apenas se houvesse pedido de purgação da mora. No entanto, a 

nova lei modificou o Decreto-Lei 911/69, possibilitando ao devedor alegar 

toda e qualquer matéria em sua defesa. A respeito, Joel Dias Figueira 

Júnior[1] leciona: "Conforme tivemos oportunidade de analisar em ponto 

precedente deste capítulo, a classificação das ações em plenária ou 

sumária, pelo prisma processual, toma como critério da cognição, mais 

precisamente os contornos e limites fixados por lei para a cognição no 

plano horizontal. Esses contornos e limites definem o espectro probatório 

em razão das matérias jurídicas que podem ser trazidas à tona, pelos 

litigantes, em certas demandas. Destarte, plenária será a ação que o 

sistema possibilita a discussão sobre qualquer matéria (ação, defesa e 

reconvenção); inversamente, sumárias são as demandas que encontram 

limitações previamente estabelecidas (v.g. desapropriação, possessórias, 

mandado de segurança). Antes do advento da Lei 10.931/2004, que 

alterou de forma radical e substancial o Dec.-lei 911/1969 (art. 56), as 

ações de busca e apreensão eram classificadas como sumárias, pois 

estava o devedor fiduciário limitado, na contestação, a alegar somente 

'(...) o pagamento do débito vencido ou o cumprimento das obrigações 

contratuais', segundo norma contida no revogado § 2º do art. 3º. Nada 

obstante, boa parte da doutrina e da jurisprudência, inclusive do Superior 

Tribunal de Justiça, já vinha firmando orientação contra legis, ampliando o 

espectro das matéria possíveis de serem articuladas em contestação, e, 

por conseguinte, o contexto probatório. Com a entrada em vigor da Lei 

10.931/2004, finalmente, transmuda-se a ação de busca e apreensão em 

demanda plenária, tendo em vista que a novel norma não fixou qualquer 

limite. Ao contrário, diz textualmente que o devedor oferecerá resposta - 

isto é, contestação, exceção ou reconvenção - no prazo de 15 dias, a 

contar da execução da liminar (Dec.-lei, art. 3º, § 3º), mesmo que ele 

tenha pagado a integralidade da dívida pendente e entenda ter havido 

pagamento a maior, desejando a restituição." Assim, sendo possível, em 

contestação, o devedor alegar toda e qualquer matéria em sua defesa, 

possível, então, discutir abusividade e nulidade de cláusulas contratuais, 

em contrato de alienação fiduciária. No entanto, a contestação produz uma 

consequência processual, diversa do pedido do autor. A respeito, 

Humberto Theodoro Júnior[2] ensina: "Há, porém, profunda diferença entre 

a ação do autor e a contestação do réu. 'Na ação, o autor formula uma 

pretensão, faz um pedido. Diversamente, na defesa não se contém 

nenhuma pretensão, mas resistência à pretensão e ao pedido do autor'. O 

contestante, na realidade, ao usar o direito abstrato de defesa, busca 

tão-somente libertar-se do processo em que o autor o envolveu. Isto pode 

ser feito de duas maneiras, isto é: - através de ataque à relação 

processual, apontando-lhe vícios que a invalidem ou tornem inadequada 

ao fim colimado pelo autor; ou - por meio de ataque ao mérito da pretensão 

do autor. Contestação, portanto, é o instrumento processual utilizado pelo 

réu para opor-se, formal ou materialmente, à pretensão deduzida em juízo 

pelo autor." Assim, não tendo caráter dúplice, a contestação na ação de 

busca e apreensão, pelo Decreto-Lei 911/69, provoca tão somente a 

improcedência do pedido do autor. Inviável, assim, o Magistrado julgar 

improcedente o pedido do autor e procedente o pedido do réu. Nesse 

sentido é o entendimento de Joel Dias Figueira Júnior, obra citada, 

página160: "Assim, cumpre ao réu alegar e, oportunamente, provar os 

seus articulados, insculpidos na peça contestatória, mediante o efetivo 

exercício do direito constitucional de ampla defesa, isto é, toda e qualquer 

questão fática ou jurídica de ordem substantiva ou processual, voltadas a 

obstar a pretensão formulada pelo autor na petição inicial. Trata-se, em 

outras palavras, de uma peça típica e unicamente defensiva, pois, seja 

qual for o seu fundamento, não agasalhará contra-ataque, voltado a obter, 

em seu favor, qualquer manifestação do Estado-juiz, exceto o acolhimento 

de sua defesa e a conseqüente improcedência do pedido do autor, onde 

reside, propriamente, o cerne do requerimento do réu. No tocante aos 

requisitos formais, a peça contestatória haverá de cumprir algumas 

exigências, semelhantemente ao que se verifica com a petição inicial, em 

que pese com muito menos rigor e mais flexibilidade. Torna-se de bom 

alvitre que o réu aponte o juízo destinatário dos articulados, assim como 

indique e qualifique os litigantes. Os demais são requisitos de fundo, 

porquanto ligados à própria defesa (processual ou substantiva), inseridos 

nos fatos, nos fundamentos jurídicos da impugnação, na especificação de 

provas e do requerimento propriamente dito que será sempre de 

improcedência do pedido (art. 269, I ou IV) ou de declaração de extinção 

do processo, sem julgamento do mérito (art. 267)." Portanto, quando o réu 

(devedor fiduciário) contesta, simplesmente se defende. Caso queira 

fazer algum pedido, deverá oferecer reconvenção. Essa é a lição de Joel 

Dias Figueira Júnior, obra citada, páginas 169/170: "Assim, caso o 

réu/devedor fiduciário tiver usado da faculdade que lhe confere o § 2º, do 

art. 3º, do Dec.-lei 911/1969, isto é, houver quitado a dívida pendente, 

integralmente, segundo os valores apresentados na inicial pelo autor, e, 

desejar a restituição de importância que entenda tenha sido paga a maior, 

deverá oferecer reconvenção. note-se que o pedido de restituição nada 

mais é do que pretensão ressarcitória (repetição do indébito), isto é, 

contra-ação articulada pelo réu contra o autor (reconvindo), na mesma 

relação jurídico-processual. Poderá o réu optar por contestar, sem 

reconvir, demonstrando em seu favor fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo do direito do autor. Se alegar e provar, em contestação, 

pagamento a maior, não receberá a diferença em questão." Destarte, é 

possível ao devedor fiduciário discutir, por meio de contestação, na 

própria ação de busca e apreensão, abusividade e/ou nulidade de 

cláusulas contratuais. Porém, a consequência, no caso de ser provada a 

abusividade e/ou nulidade de cláusulas contratuais, é o Juiz julgar 

improcedente o pedido do autor, com extinção do processo nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. Com relação a aplicação do CDC ao caso concreto, 

observa-se que o artigo 3º, § 2º, da Lei 8.078/1990, dispõe 

expressamente que as atividades financeiras incluem-se no conceito de 

serviços para seus fins: "Artigo 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1º - (...) § 2º 
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- 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." A respeito, José Geraldo Brito Filomeno[3] leciona: "(...) as 

atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, quer na 

prestação de serviços aos seus clientes (por exemplo, cobrança de 

contas de luz, água e outros serviços, ou então expedição de extratos 

etc.), quer na concessão de mútuos ou financiamentos para a aquisição 

de bens, inserem-se igualmente no conceito amplo de serviços." Ainda 

conforme José Geraldo Brito Filomeno, obra citada, página 46: "(...) 

conforme a síntese elaborada por Nélson Nery Júnior, caracterizam-se os 

serviços bancários como relações de consumo em decorrência de quatro 

circunstâncias, a saber: a) por serem remunerados; b) por serem 

oferecidos de modo amplo e geral, despersonalizado; c) por serem 

vulneráveis os tomadores de tais serviços, na nomenclatura do CDC; d) 

pela habitualidade e profissionalismo na sua prestação." Ademais, o 

Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão editando a Súmula 297, 

que dispõe: "Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras." No caso, há uma especificidade: trata-se de 

um contrato de alienação fiduciária. Há entendimento de que a este tipo de 

contrato não se aplicaria o CDC. Porém, entendo que ao contrato de 

alienação fiduciária também se aplica o Código de Consumidor, como os 

tribunais têm entendido: REVISÃO DE CONTRATO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS 

MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – DESCABIMENTO 

- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em 

situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e 

que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado 

financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - 

art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in 

casu. A capitalização em periodicidade inferior à anual é admitida para os 

contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 

1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36), desde que claramente 

pactuada, o que se observou na espécie, de modo que a simples 

“previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada” (STJ, REsp. 973.827/RS). É vedada a cobrança 

de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja 

remuneratório, moratório ou correção monetária. Em financiamento de 

veículo com garantia de alienação fiduciária, não há que se falar em 

restituição integral das parcelas pagas, considerando que o devedor tem 

direito a receber o saldo apurado com a venda extrajudicial do bem, não 

sendo possível negar ao credor fiduciário o direito a receber o valor do 

financiamento contratado. (TJMT. Ap 163802/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - TARIFAS DE SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – NÃO EXPLICITADA – COBRANÇA INDEVIDA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos praticados 

pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que 

suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os 

consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, 

admite-se a revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada 

a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o 

consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique 

cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em 

concreto. A tarifa de serviços de terceiro, mesmo prevista em contrato 

deve ser explicitada claramente, nos termos da Resolução CMN 

3518/2007, de forma que o consumidor possa saber o que está sendo 

cobrado. (TJMT. Ap 72113/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, 

Publicado no DJE 08/11/2016). A dificuldade, para a admissão da 

aplicabilidade do CDC aos contratos de alienação fiduciária, talvez, esteja 

na relação triangular destes contratos, onde uma pessoa adquire um bem 

de uma empresa, mas fica vinculada a uma financeira, que paga este bem 

à empresa, ficando com a propriedade do bem como garantia do crédito 

fornecido. Em situação análoga, Cláudia Lima Marques[4] ensina: "O 

grande problema na sociedade de consumo são as relações triangulares, 

que diluem as garantias de bom desempenho dos serviços e aumentam os 

riscos para o consumidor. Assim, se um consumidor quer adquirir um bem 

móvel a prazo, a loja assegura para ele um financiamento através de uma 

empresa de crédito já localizada dentro da própria loja, o consumidor não 

se dá conta, mas passa a ser devedor da empresa financeira e não mais 

do comerciante. Às vezes as relações contratuais são entre dois 

fornecedores, e o consumidor é apenas o terceiro-vítima. Como no caso, 

comum nos anos 80, em que o consumidor prometia comprar imóvel a ser 

construído por uma empresa imobiliária, a qual fechava um financiamento 

com um banco, dando o imóvel (terreno e acessões) em garantia 

hipotecária, para poder construir o edifício. O consumidor pagara 

integralmente o seu imóvel, mas não era feito o registro da escritura 

definitiva de Compra e Venda, sendo que uma cláusula responsabilizava o 

consumidor pela liberação da dívida (do financiamento) feita pelo 

construtor, uma vez que a hipoteca (ônus) se transferia junto com a 

propriedade. Assim também alguns contratos são fechados entre dois 

bancos, ou entre o Estado ou empresário e o banco, podendo, porém, pela 

demora do depósito efetivo em conta prejudicar o consumidor-cliente. 

Conclui-se esta exposição, reiterando a importância alcançada no mundo 

de hoje pelos contratos bancários, financeiros e contratos de crédito. A 

jurisprudência dominante é pela aplicação das normas do CDC a estes 

contratos, pois, em regra, estão presentes consumidores como outro pólo 

da relação contratual, atuando como destinatários finais dos serviços, 

utilizando os serviços para proveito próprio, de seu grupo social ou 

familiar. As regras do CDC encontrarão aplicação, também, em caso de 

vulnerabilidade comprovada do contratante, quando o contrato bancário 

inserir-se em sua atividade profissional, seguindo assim a orientação da 

jurisprudência brasileira, que já dedicava atenção especial aos contratos 

bancários e às cláusulas abusivas nele inseridas. Portanto, compatível a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica do caso 

dos autos. Deve-se, no entanto, analisar se o apelado pode ser 

equiparado a consumidor stricto sensu e, por conseguinte, gozar dos 

benefícios do CDC. Nesse sentido é o entendimento de Joel Dias Figueira 

Júnior, obra citada, páginas 33/35: "O contrato de alienação fiduciária 

rege-se, via de regra, pelas normas insculpidas no Código Civil (art. 

1.361/1.368-A) e Dec.-lei 911/1969, sem prejuízo da incidência 

concomitante do Código de Defesa do Consumidor se e quando originário 

em relação de consumo. Assim, há de se verificar se a relação de direito 

material tem como sujeitos consumidor e fornecedor de serviços (de 

natureza financeira), assim considerados sob a luz do Código de Defesa 

do Consumidor. Diz o art. 2º do mencionado Código que 'consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço 

como destinatário final', enquanto o art. 3º assinala que 'fornecedor é toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços'. Por sua vez, 'produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material 

ou imaterial' (art. 3º, § 1º) e, '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' (art. 3º, § 2º)." O artigo 2º, da Lei 

8.078/90, estabelece: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Em se 

tratando de contratos, como o caso em comento(alienação fiduciária), o 

problema é o desequilíbrio de forças entre os contratantes. Uma das 

partes é vulnerável ou hipossuficiente. Cláudia Lima Marques, obra citada, 

página 270, leciona: "Existem três tipos de vulnerabilidade: a técnica, a 

jurídica e a fática. Na vulnerabilidade técnica, o comprador não possui 

conhecimentos específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, 

é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à 

sua utilidade." Por este lado, o réu é parte vulnerável, já que sua atividade 

não é intermediar compra e venda de veículos, financiando a transação 

comercial. E seria a demandada destinatária final? Cláudia Lima Marques, 

obra citada, página 279, esclarece: "O destinatário final é o 

Endverbraucher, o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao 

adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que 

coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não 

aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o 

consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem para 

oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor". Também por esse 

lado o requerido é consumidor, conforme o Código de Defesa do 

Consumidor, já que o produto adquirido não é um produto a ser 
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beneficiado e oferecido no mercado. O veículo foi adquirido para ser 

simplesmente utilizado. Nesse sentido é o entendimento dos tribunais: 

"PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PESSOA 

JURÍDICA. BENS. SERVIÇOS. DESTINATÁRIO FINAL. APLICAÇÃO DO CDC. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 1. A relação jurídica entre a instituição 

financeira e o contratante resta caracterizada como de consumo, 

submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos 

termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável ao consumidor pessoa jurídica quando este 

adquire o produto ou serviço na qualidade de destinatário final do produto 

ou serviço. 3. Somente será negada a aplicação do CDC aos contratos de 

financiamento firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica quando 

o objetivo desta for incrementar a atividade negocial. 4. (...) 7. Recurso 

conhecido e não provido. (TJDF. APC 20140110933089, Relatora ANA 

MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, julg. 24.02.2016, publ. 

01.03.2016)”. Assim, clarividente esta a aplicação, ao caso presente, do 

Código de Defesa do Consumidor. Registra-se que o contrato reveste-se 

de verdadeiro pacto por adesão, no qual as cláusulas não resultam do 

livre entendimento das partes, o que possibilita a pretensa revisão, nos 

termos do artigo 5º, XXXII, da Carta Magna, que estabelece ao Estado o 

dever de promover a proteção efetiva ao consumidor, tratando-se de 

direito e garantia fundamental. Cumpre ao Poder Judiciário intervir nas 

relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima mencionado e no 

artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem excessivamente onerosas ao 

consumidor, resultando no agravamento substancial das obrigações 

assumidas contratualmente. Vale destacar que, por meio da referida 

revisão, não está a se negar validade ao pacta sunt servanda, mas 

apenas tornando relativo o referido princípio, face à boa-fé contratual, 

proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, 

sem que isto enseje insegurança jurídica. A incidência do CDC, norma de 

ordem pública, torna relativa a aplicação do princípio pacta sunt servanda, 

sem, contudo, ofendê-lo. Ressalta-se que é necessária e imperativa a 

adequação de tal princípio aos novos tempos e à hodierna realidade das 

relações de consumo. Além disso, tratando-se de contratos firmados por 

instituição financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, pois inexiste a 

comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes. O demandado 

busca a revisão dos juros cobrados pela instituição financeira; porém, no 

que tange à limitação dos juros pactuados, o Supremo Tribunal Federal já 

decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação imediata do §3º, do artigo 

192, da Constituição Federal, atribuindo a essa norma o caráter da não 

auto-aplicabilidade, por se tratar de disposição legal dependente de 

regulamentação em lei complementar. A edição da Emenda Constitucional 

20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º do artigo 192 da Carta 

da República. Dessa forma, a discussão sobre sua eficácia imediata 

perdeu significância. Destarte, partindo do princípio que o §3º do artigo 

192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha reiteradamente 

decidido de forma diversa, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da 

aplicação do mencionado dispositivo de lei, não podendo, portanto, ser 

considerado nem mesmo para reger relações passadas, sob sua égide. 

Conclui-se daí que, ainda que árduos ao consumidor, prevalecem os juros 

contratados. Registra-se que não é possível a limitação da taxa de juros 

com base na Lei de Usura, visto que as disposições do Decreto 22.626/33 

não são aplicáveis às operações de crédito efetuadas por instituições do 

Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o enunciado de Súmula 596, 

do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 596 – “As disposições do Decreto 

22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos 

cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, 

que integram o Sistema Financeiro Nacional.” Quanto à capitalização de 

juros, conquanto existam julgadores que admitem a possibilidade da 

capitalização, seja anual, semestral ou até mensal, entendo que essa 

prática é vedada de qualquer forma, à exceção daqueles títulos regidos 

por leis especiais, o que não é o caso. Com efeito, o contrato firmado 

entre as partes foi de adesão, não sendo regido por leis especiais que 

permitem a capitalização. Observa-se que o requerido se rebela contra os 

encargos contratuais, sendo certo que, pela análise dos autos, a avença 

foi firmada em 11 de novembro de 2011, havendo o pagamento das trinta e 

seis primeiras parcelas. Ademais, a irresignação ocorre após a 

distribuição da presente demanda e da apreensão do bem. Ora, 

clarividente está que o demandado demonstrou a aceitação dos encargos 

contratuais cobrados. Logo, sua atitude de se rebelar contra os encargos 

contratuais, após pagar muitas prestações da avença, afronta o princípio 

do "non venire contra factum proprium". Valendo-se dos ensinamentos de 

Pontes de Miranda sobre o mencionado princípio, salientou a Min. Nancy 

Andrighi, no julgamento do REsp nº 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 

20.6.2005, p. 273: "(...) nos termos de princípio invocável em nosso 

sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, 

exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o 

que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a 

lei' (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: 

Bookseller, 2000, p. 64). " O principal efeito da aplicação desse princípio, 

no dizer de Paulo Mota Pinto, "será o da inibição do exercício de poderes 

jurídicos ou direitos, em contradição com o comportamento anterior" (aut. 

cit., em artigo sobre a proibição do comportamento contraditório (venire 

contra factum proprium) no direito civil, Boletim da Faculdade de Direito de 

Coimbra - Volume Comemorativo, pág 269 - 322. "Figuras Particulares da 

Boa Fé objetiva e venire contra factum proprium", Luciano de Camargo 

Penteado, Revista de Direito Privado, vol. 27, p. 262.) O entendimento 

sobre as matérias ventiladas na defesa já se encontra pacificado na 

jurisprudência e sumuladas junto ao STJ e STF. Em face dos argumentos 

acima expendidos, vê-se que a taxa de juros pré-fixada entre mutuante e 

mutuário é juridicamente perfeita, vez que as entidades financeiras não 

são subordinadas ao limite de juros especificado na Lei da Usura. Ainda 

que se admita inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional quanto 

ao patamar de juros aplicáveis às operações bancárias, na ausência 

desta, ao contrário do que alega a ré, não tem lugar à limitação constante 

da Lei de Usura. É que, conforme salientado, tal limitação não se aplica às 

instituições financeiras. Ademais, a taxa estipulada no contrato em 

comento encontra-se bastante razoável, própria dos financiamentos de 

bens de consumo, não se vislumbrando a abusividade. Com efeito, ao 

disponibilizar determinada quantia pecuniária a seu cliente, a instituição 

financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, 

sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, 

obviamente, almeja lucro. Assim, a taxa final de juros pactuada com o 

devedor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em 

consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas 

operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das 

taxas de risco e do lucro, como já dito. Sobre o tema é o voto do Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, - citando, inclusive, estudo efetuado por 

Professores da Fundação Getúlio Vargas -, que: "as instituições 

financeiras são responsáveis pela intermediação dos recursos entre os 

poupadores, agentes com recursos momentaneamente ociosos, e os 

tomadores de empréstimos, que utilizam estes recursos seja na aquisição 

de bens de consumo seja na realização de investimentos. O spread 

bancário é a diferença entre a taxa de juros paga ao poupador e a 

cobrada do tomador do empréstimo, constituindo-se, portanto, na 

remuneração do serviço de intermediação. Assim como os preços, os 

juros são obtidos mediante o somatório de diversos componentes do custo 

final do dinheiro, tais como custo de captação, a taxa de risco, custos 

administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e 

tributário e, finalmente o lucro do banco (...) O spread bancário, na 

verdade, segundo estudos do Banco Central mencionado pelo 

Professores da Fundação Getúlio Vargas, pode ser decomposto em risco 

de inadimplência, equivalente a 15,8%, despesas administrativas a 19,2%, 

impostos indiretos a 8,2%, impostos diretos a 21%, margem do Banco a 

35,7%, sendo que essa margem é ' margem média do setor bancário 

calculada sobre todos os empréstimos'. O raciocínio que desenvolvem 

mostra que também a correlação do prazo do empréstimo com a taxa de 

inadimplência repercute sobre o spread. Assim por exemplo 'em um 

empréstimo mensal o tomador de empréstimo paga um spread de 30% 

caso a taxa de inadimplência seja de 1% dos empréstimos concedidos. Já 

nos empréstimos semanais, esse spread sobe para quase 100%. Os 

valores chegam a 140% no caso de empréstimos mensais com taxa de 

inadimplência de 5% e a 540% nos empréstimos semanais com a mesma 

taxa de inadimplência'. Por outro lado, os custos de captação variam 

conforme a fonte da qual o banco obtém o dinheiro que repassará ao 

mutuário, podendo citar-se, v.g., as cadernetas de poupança, os 

depósitos remunerados dos correntistas e aplicadores e moeda 

estrangeira. Evidentemente, o banco deverá devolver o dinheiro 

devidamente remunerado com o índice contratado ou previsto na lei, 

conforme a espécie. Concluindo, os gastos com pessoal, com o 

estabelecimento - alugado ou não - com o material de consumo (papel, 

equipamentos veículos, material de limpeza, alimentação, etc.) e com os 
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impostos e taxas recolhidas às entidades fazendárias igualmente são 

contabilizados para o cálculo da taxa de juros, pois representam o quanto 

se gasta com o suporte físico da instituição. A taxa de risco, por sua vez, 

decorre dos prejuízos que a instituição tem com os devedores que não 

pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas dívidas. O 

descumprimento da obrigação por parte destes, obviamente, tem reflexo 

obrigatório no custo do dinheiro emprestado a todos os mutuários, 

sobretudo num período de alto índice de inadimplência, para viabilizar 

possa a instituição remunerar as fontes de custeio pelos índices 

respectivos e pagar as despesas administrativas e tributárias. Finalmente, 

à taxa de juros deve ser acrescido o lucro do banco, sem o qual não 

poderá o mesmo crescer, acumular patrimônio e remunerar os seus 

acionistas." (Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS).[5] Há que se 

considerar, ainda, que a política de juros altos é estimulada pelo próprio 

Governo, por ser mecanismo de contenção do consumo e, via de 

consequência, da inflação. Ou seja: "como imaginar que, tendo despesas 

de manutenção (aluguéis, pessoal, propaganda, impostos, etc.) mais os 

riscos próprios da atividade e a exigência de um mínimo lucro para 

suportar esses encargos, estivessem as instituições financeiras limitas a 

emprestar por uma taxa de 12% a.a.?" (trecho do voto do Ministro Ari 

Pargendler no REsp nº 271.214-RS). Destarte, não se pode acoimar de 

abusiva determinada taxa de juros somente com base na alegada 

estabilidade econômica do país, olvidando-se dos demais aspectos que 

vigem no sistema financeiro, notadamente a política monetária pública. A 

alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que 

a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente 

excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação 

do mútuo. Não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão 

do pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece a taxa de juros 

avençada, até porque, os juros contratados não violaram a taxa média de 

mercado praticada no momento de sua celebração, de modo que não há, 

portanto, como modificar a taxa contratualmente ajustada. Dessa forma, 

flagrante a inexistência de cláusulas abusivas em relação ao contrato, 

objeto da presente demanda. Ex positis, julgo procedente o pedido 

formulado na exordial. Torno definitiva a medida liminar, consolidando a 

posse e propriedade do veículo descrito na inicial nas mãos do credor. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que o requerido é beneficiário da 

Assistência Judiciária Gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 03 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] in 

"Ação de busca e apreensão em propriedade fiduciária", editora Revista 

dos Tribunais, São Paulo, página 76/77. [2] in "Curso de Direito Processual 

Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento -, editora Forense, Rio de Janeiro, 39ª edição, página 344. 

[3] in "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos 

autores do anteprojeto", editora Forense Universitária, Rio de Janeiro, 7ª 

edição, página 45. [4] in "Contratos no Código de Defesa do Consumidor", 

editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 4ª edição, páginas 467/467, [5] 

Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS.

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES

AUTOS N.º 7084-85.2008.811.0003 CI 410983

A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i 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): SOANI DE OLIVEIRA e DAYANE VIEIRA DE OLIVEIRA 

BORGES

EXECUTADO(A, S): VALDIR BENTO PEREIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/07/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 522.296,85 (quinhentos e vinte e dois mil, 

duzentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos)

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Faz Saber, aos que o presente Edital vir ou dele conhecimento tiver e 

interessar possa, que por este Juízo processam se os autos do processo 

nº 7084-85.2008.811.0003 código: 410983, relativo à Ação Ordinária de 

Indenização que SOANI DE OLIVEIRA e DAYANE VIEIRA DE OLIVEIRA 

BORGES move contra VALDIR BENTO PEREIRA que venderá através de 

Leilão Eletrônico, a ser realizado pelo Leiloeiro Oficial – Sr. ALEX VIEIRA 

PASSOS – JUCEMAT n. 020, OAB/MT 17731 E CRECI 3570, franqueado da 

empresa AX LEILÕES E PERÍCIAS, e divulgado no site da rede Internet 

www.portalax.com.br, os bens abaixo descritos, obedecidas as 

condições de pagamento e as regras a seguir:

I - MODALIDADES DO LEILÃO: ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar 

ditos bens poderá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.portalax.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do 1º 

Leilão, ou em segunda oportunidade, a partir do encerramento do 1º Leilão 

até a data e horário do 2º Leilão, devendo, para tanto, os interessados, 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de 

antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a 

quantia respectiva na data designada para a realização da praça, para 

fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes 

deverão garantir seu ato com sinal de 20% (vinte por cento) do respectivo 

valor ofertado pelo bem e o saldo no prazo de 05 (cinco) dias.

II – LOCAL E DATA DOS LEILÕES:

*** O Leilão Judicial será realizado de forma eletrônica através do 

endereço virtual – www.portalax.com.br

- 1º (PRIMEIRO) LEILÃO: INÍCIO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL E 

TÉRMINO NO DIA 23/08/2018 das 10:00 às 17:00 horas, POR PREÇO NÃO 

INFERIOR AO VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 6.000,00 (seis mil reais).

- 2º (SEGUNDO) LEILÃO: INÍCIO A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO 

PRIMEIRO LEILÃO E TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 30/08/2018 das 

10:00 às 17:00 horas, PARA A VENDA A QUEM MAIS DER, NÃO SENDO 

ACEITO O LANÇO CONSIDERADO VIL: IMÓVEL – 50% (CINQUENTA POR 

CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO

III - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O bem deverá ser vendido à vista, 

mediante o depósito judicial em conta vinculada ao processo 

correspondente. Não serão aceitos créditos da massa falida como parte 

de pagamento. Propostas de pagamento parcelado estarão condicionadas 

a apreciação nos autos, proposta eventualmente apreciada não será 

isenta nem cumulada do/com o pagamento de comissão do Leiloeiro.

IV - COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante pagar ao Leiloeiro, 

a título de comissão, 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação.

V – BEM: veículo FORD/F4000, ano/modelo: 1983/1983, Placa: JYT 0745, 

UF: MT, podendo ser encontrado na Rua Rui Barbosa nº 89, Jardim 

Ipiranga I, Rondonópolis. O veículo encontra-se em péssimo estado, não 

tendo motor e a parte da frente.

VI - LANCES: Os lances poderão ser ofertados através do portal 

www.potalax.com.br . O Usuário poderá ofertar mais de um lance para o 

mesmo bem, prevalecendo sempre o maior lance ofertado. Durante o 

apregoamento do bem o portal permite o recebimento de lances virtuais 

eletrônicos. Não sendo arrematado o bem, e, havendo pedido de 

parcelamento, as propostas de arrematação ofertadas serão 

encaminhadas ao juízo para posterior apreciação e decisão, e, em 

seguida, o proponente da melhor proposta, caso acolhida, será intimado 

para providenciar o pagamento correspondente, sob as penas da lei.

VII - DISPOSIÇÕES GERAIS: A documentação necessária para a 

formalização da venda será exigida de todos que desejem habilitar-se no 

leilão. Os bens serão alienados em caráter "ad corpus" e no estado em 

que se encontram, devendo o arrematante se cientificar, previamente, de 

todas as circunstâncias e características que recaem sobre os bens. Não 

poderá o arrematante alegar desconhecimento do estado em que se 

encontra a coisa, e nem responsabilizar o vendedor por eventuais 

diferenças de áreas e quaisquer outras circunstâncias que porventura 

possam existir em relação aos bens arrematados. O Leiloeiro estará apto 

a esclarecer ou complementar as informações relativas aos bens. O 

arrematante não poderá alegar desconhecimento das condições, 

características e estado de conservação dos bens adquiridos. Ao 

concorrer para a aquisição dos bens que compõem os lotes apregoados 

no presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo interessado de 

todas as condições estipuladas neste edital. Os bens arrematados serão 

entregues aos arrematantes, livres e desembaraçados de quaisquer ônus 

ou débitos incidentes sobre os mesmos, exceto quanto às despesas para 

a transferência correspondente.

VIII - INADIMPLÊNCIA: O não pagamento do preço do imóvel arrematado e 

da comissão do Leiloeiro, no prazo acima estipulado configurará 

desistência ou arrependimento por parte do arrematante, ficando este 

obrigado a pagar o valor da comissão devida ao Leiloeiro (5% - cinco por 
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cento), além do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do lance ou 

proposta efetuada, destinado ao pagamento de eventuais despesas 

incorridas e ao Comitente Vendedor.

IX - INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimadas as partes requerentes, 

SOANI DE OLIVEIRA e DAYANE VIEIRA DE OLIVEIRA BORGES, requerido, 

VALDIR BENTO PEREIRA, do advogado do requerente Dr. JOÃO ANAÍDES 

CABRAL NETTO OAB/MT nº 7859-B, do advogado do requerido, Dr. EDNO 

DAMASCENA DE FARIAS OAB/MT nº 11.134.

X - ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, os bens poderão ser 

arrematados pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou ofertas nessas condições na primeira data, na segunda data, os bens 

poderão ser arrematados por qualquer lanço, excetuando-se o lanço vil 

(CPC, artigos 886, V e 891).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

na forma da Lei. Eu, Simone Menezes Veiga, técnica judiciária que digitei. 

Rondonópolis - MT, 3 de julho de 2018.

Thais Muti de Oliveira. Gestora Judicial

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005633-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005633-90.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: RNC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA IMPUGNADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A Vistos 

e examinados. Se tempestiva, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO, que deverá se 

processar na forma disposta nos artigos 13 e seguintes da Lei no 

11.101/2005. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao administrador 

judicial, para sua manifestação, em 15 dias. Em seguida, face a nítida 

presença de interesse público no processo principal, dê-se vistas dos 

autos também ao Ministério Público para que, no prazo legal, manifeste-se 

acerca da presente impugnação. Após a manifestação ministerial, tornem 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003525-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

NICANOR LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

 

Intimação das parte para, no prazo legal, manifestar acerca dos valores 

que estão penhorados, via Bacen Jud, nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002839-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA SILVA WAGNER ARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002839-96.2017.8.11.0003 AUTOR: CARLA ADRIANA 

SILVA WAGNER ARIAS Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE MORAES 

VIANA - MT19177/O RÉU: BANCO BRADESCO SA Advogado do(a) RÉU: 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005756-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DE ARRUDA RIBEIRO (REQUERIDO)
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Intimação do patrono do autor de parte da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, a seguir transcrita... Certifico ainda que não foi possível , CITAR a 

parte Autora Srº Paulo Cesar de Arruda Ribeiro , em virtude de que o 

mesmo se encontrava viajando.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001763-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE DA ROCHA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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 

INTIMAR EUNICE DA ROCHA OLIVEIRA, face não ter localizado a mesma, 

bem como o número 1300 na Rua Domingos de Lima - Vila Aurora. Tendo 

como sequência numérica: 1237-1268-1303-A-1338-1360. Não foi 

possível indagar aos moradores dos imóveis, acerca da requerida Eunice, 

face os imóveis encontrarem fechados. Oficial de Justiça – Ney Fernando 

da Nóbrega – Mat. 3873. RONDONÓPOLIS/MT, 21 de maio 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: 1006062-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

FERTINAGRO BIOTECH S.L. (RÉU)

A O GOTARDO & CIA LTDA (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

LUCIANA GODOI LORENTI OAB - SP248538 (ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO OAB - SP302578 

(ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

AUTOS N. 1006062-57.2017.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJE ESPÉCIE: Recuperação Judicial PARTE REQUERENTE: 

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, CNPJ 06.016.401/0001-16 e AMW 

AGROPECUARIA LTDA, CNPJ 23.147.398/0001-99 ADVOGADOS DA 

PARTE REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS, OAB/MT 

7.680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, OAB/MT 5.222. 

ADMINISTRADOR JUDICIAL: EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

26.816.399/0001-77, devidamente representada por EDGAR PACHECO E 

Souza da Silva, Advogado inscrito na OAB-MT 15.007, com endereço à 

Avenida Barão do Rio Branco, n. 2357, La Salle, Rondonópolis-MT, CEP 

78.700-100, email edgar.admjud@hotmail.com NOTIFICADOS, INTIMADOS: 

CREDORES, TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: CONVOCAÇÃO 

PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, NOS TERMOS DO ARTIGO 36, 

I DA LEI 11.101/2005 LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES: EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: DIA 30 DE JULHO 

DE 2018, ÀS 9:00 horas, horário de Mato Grosso EM SEGUNDA 

CONVOCAÇÃO: DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 9:00 horas, horário de 

Mato Grosso EM AMBAS AS CONVOCAÇÕES a Assembleia Geral de 

Credores será realizada no auditório de convenções do HOTEL COMFORT 

RONDONÓPOLIS, SALA RONDON, localizado na Av. Lions Internacional, 

1815, Vila Aurora II, em frente ao Rondon Plaza Shopping, CEP 78740-138, 

na cidade de Rondonópolis-MT. ORDEM DO DIA (LFR, art. 35, I e 36, II): 

Aprovar; rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial apresentado 

pela devedora no ID. 11028921 e seguintes, e deliberação de outras 

matérias necessárias. Possível instalação do Comitê de Credores, a ser 

constituído no conclave, nos termos do artigo 26 e incisos da Lei 

11.101/2005. ADVERTÊNCIAS/PRAZOS: Lei 11.101/2005 - Art. 37, §4º O 

credor poderá ser representado na assembleia-geral por mandatário ou 

representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 

(vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, 

documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas 

dos autos do processo em que se encontre o documento. § 5o Os 

sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados 

titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por 

procurador, à assembléia. § 6o Para exercer a prerrogativa prevista no § 

5o deste artigo, o sindicato deverá: I – apresentar ao administrador judicial, 

até 10 (dez) dias antes da assembléia, a relação dos associados que 

pretende representar, e o trabalhador que conste da relação de mais de 

um sindicato deverá esclarecer, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

assembléia, qual sindicato o representa, sob pena de não ser 

representado em assembléia por nenhum deles; - Indicando para tanto o 

recebimento de eventual procuração junto ao escritório da Administradora 

Judicial, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, n. 2357, La Salle, 

Rondonópolis-MT, CEP 78.700-100, Telefone: (66) 3421-6424, ou através 

do email edgar.admjud@hotmail.com. Ainda, deverão os credores se 

atentar para a necessidade de “poderes expressos para voto em 

Assembleia Geral de Credores”, em seus respectivos mandatos. 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. Rondonópolis - MT, 3 de julho de 

2018.Thais Muti de Oliveira/Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000781-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES CANGUSSU CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (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: 1006062-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)
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RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

FERTINAGRO BIOTECH S.L. (RÉU)

A O GOTARDO & CIA LTDA (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

LUCIANA GODOI LORENTI OAB - SP248538 (ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO OAB - SP302578 

(ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da Recuperanda para providenciar a publicação do Edital de 

Convocação da Assembleia de Assembleia Geral em jornal de grande 

circulação local e no Diário Oficial do Estado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008212-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA RAMBO AGOSTINI (RÉU)

CLAUDIR TADEU AGOSTINI (RÉU)

RAMBO & AGOSTINI LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004087-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALCA LARGA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRUN BUCKER OAB - MS6167-B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. VACHILESKI & CIA LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias, informar o endereço completo do requerido, a fim de poder identificar 

o setor para distribuição do mandado, e para no mesmo prazo, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do seguinte 

caminho: site do Tribunal de Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão 

de guias, devendo informar a numeração única e o endereço da diligência. 

Após deverá anexar aos autos a guia e o comprovante de seu 

pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010150-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Marli Batista Rodrigues (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (RÉU)

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010150-41.2017.8.11.0003 AUTOR: MARLI BATISTA 

RODRIGUES Advogado do(a) AUTOR: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - MT6209/O RÉU: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, UNIÃO 

FEDERAL/FAZENDA NACIONAL Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 
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cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004082-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas e taxas judiciárias, sendo que não foi localizado seu comprovante 

de recolhimento nos autos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004918-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA SERPAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004918-14.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ELETRICA SERPAL LTDA EXECUTADO: R. BALKE & BALKE 

LTDA - ME Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora 

para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. II – Da execução de título extrajudicial A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799693 Nr: 14267-63.2015.811.0003

 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: MARLEIDE ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDEMAR CECILIO FECHENER VICTORIO, 

ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA, 

NEUZA PEREIRA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, 

WALKYRIA LEÃO FERREIRA, ARINDO FERNANDES BARBOSA, IDALINA 

FERNANDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 Vistos e examinados.

Com fulcro no §6º do artigo 485 do CPC, intime-se o executado a 

manifestar, observando-se o prazo legal (fls. 80/93).

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 769233 Nr: 1796-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE OLIVEIRA PRADO NETO, 

GILIANE SALMAZZI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença.

 Às fls. 116 foi deferida a conversão da ação em cumprimento de 

sentença.

 Na sequência, a parte exequente pugnou pela intimação da parte 

executada para o pagamento do débito (R$5.602,56), conforme se vê às 

fls. 131/132.

Defiro o pedido de intimação por edital, nos termos do art. 513, IV, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 775331 Nr: 4375-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RAMOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

O feito foi sentenciado, em razão do acordo entabulado entre as partes.

 A ação foi convertida em cumprimento de sentença, conforme se vê às 

fls. 39, tendo posteriomente, o exequente pugnado pela intimação dos 

executados, através de edital.

 Indefiro o pedido de citação/intimação por edital do requerido, uma vez 

que não restaram comprovadas nos autos as hipóteses do artigo 256 do 

CPC, principalmente aquela inserta no §3º.

 Destaco que compete à parte promover as diligências necessárias no 

sentido de fornecer ao Poder Judiciário os meios hábeis para a efetiva e 

célere entrega da prestação jurisdicional e, ‘in casu’ a demandante não 

comprovou que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Intime-se, pois, o autor para que, no prazo legal, manifeste-se acerca do 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 777409 Nr: 5231-94.2015.811.0003

 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: MARIA DE PAULA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BECKER - 

OAB:17905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos e Examinados.
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 Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 165, intime-se a parte 

autora para, no prazo legal, se manifestar acerca do cumprimento da 

obrigação.

Com a vinda da informação, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716341 Nr: 11716-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONDIAL SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAITA TEXEIRA RIOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT17210A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Vistos e Examinados.

 Intime-se a parte devedora para, no prazo legal, efetuar o pagamento do 

débito, observando-se o valor indicado às fls. 306.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 898441 Nr: 4812-69.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR FRANCISCO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DE MENEZES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BEFFA - OAB:PR 

7.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CARDOSO 

MOMESSO - OAB:PR 46.229

 Vistos e examinados.

Designo audiência para o dia 15 de Agosto de 2018, às 14h00min.

 Intime-se. COMUNICANDO-SE ao Juízo Deprecante.

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.: 761117 Nr: 13988-14.2014.811.0003

 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: BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L G ELETRONICOS SÃO PAULO LTDA, LOJAS 

AMERICANAS S/A, D. S. RIBEIRO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:16451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROSENTHAL - 

OAB:146730/SP, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245, Thiago 

Mahfuz Vezzi - OAB:18017-A / MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 886171 Nr: 205-13.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTEMINAS S.A, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO CABRINI - 

OAB:219812-E, FLAVIA CRISTINA M DE C ANDRADE - OAB:106895, 

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:OAB/MT/3504-A, LUIZA PERRELLI BARTOLO - 

OAB:309970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de Embargos de Declaração de fls. 222/225.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724034 Nr: 5025-51.2013.811.0003

 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: BADCD, DARIANE DE CARVALHO CRUZ, MARIA 

APARECIDA SILVA SOUZA, ÉESD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, MILENA PIRÁGINE - 

OAB:17210-A, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17210-A

 Certifico, em cumprimento à determinação de fls. 279/281 que o 

Advogado da parte autora levantará a título de honorários sucumbenciais 

a importância de R$ 7.436,09, conforme alvará judicial assinado na data de 

hoje e anexo. CERTIFICO ainda que o valor é menor que o devido pelo 

executado, nos termos da decisão mencionada. Diante disso, procedo a 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO para, no prazo legal, efetuar o pagamento do 

remanescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 808568 Nr: 17520-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752939 Nr: 9265-49.2014.811.0003

 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: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELINTON MARTINS SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAIARA CAROLINE 

DA SILVA GUILHERME, para devolução dos autos nº 

9265-49.2014.811.0003, Protocolo 752939, 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.: 753106 Nr: 9355-57.2014.811.0003

 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: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA RISALTE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAIARA CAROLINE 

DA SILVA GUILHERME, para devolução dos autos nº 

9355-57.2014.811.0003, Protocolo 753106, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 
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38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799662 Nr: 14243-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN BEZERRA VAN DER SAND, SILVIO LUIZ 

SILVA DE MOURA LEITE, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAURA ARAÚJO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 14243-35.2015.811.0003, Protocolo 

799662, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 898441 Nr: 4812-69.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR FRANCISCO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DE MENEZES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BEFFA - OAB:PR 

7.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CARDOSO 

MOMESSO - OAB:PR 46.229, ANDRÉ AUGUSTO PAIXÃO SILVA - 

OAB:69.595-MG

 Intimação das partes acerca da designação de audiência de instrução 

que se realizará no dia 15 de agosto de 2018, às 14h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825240 Nr: 4706-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINACIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEDROSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar sobre a 

certidão de folha 45, nos termos seguintes: 'Certifico que não foi possível 

citar Luiz Pedroso de Oliveira bem como apreender o bem descrito no 

mandado, tendo em vista que o imóvel estava fechado e sem morador em 

todas as diligências realizadas nos dias 05/06/2018, 06/06/2018 e 

07/06/2018, nem mesmo os vizinhos souberam informar onde o intimando 

se encontrava . Wellon Vinicius Marques de Souza, Matrícula 26060, 

Oficial de Justiça. DAS DILIGÊNCIAS - Considerando as várias diligências 

efetuadas no endereço mencionado, além de outros locais desta cidade 

informados por terceiros, foram estas cotadas em complementação as 

diligências depositadas, em R$ 50,00 (Cinquenta Reais), que deverá ser 

depositada por meio de guia disponibil izada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao indicando o 

Oficial WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ. No caso de 

dúvidas para geração da guia, a parte pode entrar em contato com a 

Central de Mandados do Fórum de Rondonópolis/MT pelo telefone 66- 3410 

6100. Nada mais.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 731299 Nr: 11729-80.2013.811.0003

 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: RONDISTUR HOTEIS E TURISMO S/A, ESCRITORIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD, RONDISTUR HOTEIS E TURISMO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/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.: 290715 Nr: 5193-39.2002.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GERDAU S/A., MARCELO DA SILVA LIMA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE CONSTRUTORA ELETRICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO HARTMANN - 

OAB:5183/RJ, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANAÍDES CABRAL 

NETTO - OAB:7859-B/MT

 Vistos e examinados.

 Aguarde-se a avaliação e alienação do imóve arrecadado.

 No mais, defiro o pedido formulado às fls. 413, determinando que se oficie 

ao Cartório de Registro de Imóveis local para que traga aos autos, no 

prazo de 10 dias, a cópia atualizada da matrícula 44.499.

 Ciência ao Ministério Público.

 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.: 450775 Nr: 5955-40.2011.811.0003

 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: FARILIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP, MARCELO DA SILVA LIMA, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Vistos e examinados.

 Às fls. 2562 foi determinada a intimação da recuperanda para apresentar 

a relação de pagamento de credores, com posterior vista dos autos para a 

manifestação do administrador judicial.

 A recuperanda apresentou então os documentos de fls. 2567/2612.

 O administrador judicial solicitou prorrogação do prazo para se 

manifestar, argumentando que não teve acesso ao processo, que 

encontrava-se em carga com a recuperanda.

 De fato, da análise dos andamentos processuais constantes do Sistema 

Apolo, verifica-se que a advogada da recuperanda levou os autos em 

carga no dia 08/05/2018 e só os devolveu após intimação da serventia, 

datada de 26/06/2018, providencia esta devidamente determinada por este 

Juízo.

 Desta feita, concedo ao administrador judicial o prazo de mais 10 (dez) 

dias para que se manifeste acerca dos documentos apresentados pela 

recuperanda; bem como acerca do cumprimento do plano para 

encerramento do processo; e, ainda, do pedido formulado às fls. 2613.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426925 Nr: 9091-16.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
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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: JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, MASSA 

FALIDA DE RODOMAIS TRANSPORTES LTDA, SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, BANCO DO BRASIL 

S.A, ITAVAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS., BRAZ CESCONETTO, 

LUIS AMERICO LOPES, ELZA ROSA WARMLING, TRANSPORTES SANTA 

CLARA LTDA, VALDEVINO MARÇAL DA SILVEIRA, LORENY GIOMBELLI 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da 4ª Vara Cível, J.M. CESCONETTO -ME, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, BANCO BRADESCO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A, BANCO ITAU LEASING S/A, MUNDI LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - OAB:21669/O, 

ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:MT/6218, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, IGOR MACIEL ANTUNES - OAB:74.420 

OAB/MG, JEAN CARLOS NERI - OAB:OAB/PR 27.064, JOSÉ EDGARD DA 

CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE PADILHA SILVA - 

OAB:16.930 MT, ARIOSMAR NERIS - OAB:69933, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JULIANA FALCI 

MENDES - OAB:223768/SP, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A, 

Rosane Santos da Silva - OAB:17087/O-MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 judicial para que se manifestem, em 15 (quinze) dias. Na sequência, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público, para que também emita o seu 

parecer, no prazo legal. 04 – Diante da manifestação favorável do 

Ministério Público (fls. 4543), DEFIRO A ALIENAÇÃO do imóvel penhorado, 

indicado na petição de fls. 4514, autorizando a realização do leilão, 

devendo a administradora judicial observar todos os ditames da Lei 

11.101/2005, com as expedições e publicações necessárias. 05 – Acolho 

o pedido formulado pela administradora judicial e pelo Ministério Público, 

determinando a extração das cópias que se fizerem necessárias para a 

instauração de inquérito policial para a apuração de eventuais crimes de 

fraude e falimentares praticados nestes autos, com a remessa à 

autoridade policial, nos termos da manifestação da administradora judicial, 

às fls. 4522/4524. 06 – Por fim, com relação à petição de fls. 4454/4470, 

determino a intimação do Banco Mercedes Benz do Brasil, na pessoa do 

seu patrono (fls. 3404/3420) para que informe o paradeiro dos veículos 

descritos na sua petição, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 410983 Nr: 7084-85.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOANI DE OLIVEIRA, DVDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BENTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT, RENATO OCAMPOS CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes de que foram designados os dias 

23/08/2018 e 30/08/2018, ambas das 10:00 às 17:00 horas, para a 

realização das praças/leilões dos bens penhorados. O leilão/praça será 

realizado via eletrônica, por meio da plataforma de leilões: 

www.portalax.com.br. A plataforma usada será segura, hospedada no 

provedor kinghost, os leilões serão transmitidos ao vivo e os lances em 

tempo real.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002913-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002913-53.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: JOSE PEREIRA DA SILVA Vistos e examinados. Trata-se de 

exceção de pré-executividade. O demandado alega que os cálculos 

apresentados pela autora apresentam inconsistências, excesso de 

execução, não tendo esta aplicado corretamente os juros, taxa de 

permanência e afins. Pois bem. Sabe-se que a exceção de 

pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem 

ser conhecidas de ofício pelo Juiz, sem a necessidade de dilação 

probatória. Por este motivo, as alegações de existência de excesso de 

execução em razão da cobrança de encargos indevidos (juros, comissão 

de permanencia, capitalização de juros e outros), devem ser objeto de 

embargos do devedor e não exceção de pré-executividade como opôs o 

demandado. Além disso, oportuno registrar que, alterações no contrato 

celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou 

ilegalidade de cláusulas somente é possível com observância do 

contraditório e ampla defesa. Vejamos: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS BANCÁRIAS – VIA INADEQUADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I - A exceção de pré-executividade, como cediço, constitui 

via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela 

suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de 

dilação probatória.II - No caso, a argumentação do excipiente gravita em 

torno de repetição de indébito, de anatocismo, de cláusulas e encargos 

abusivos, questões estas que dependem de dilação probatória e, portanto, 

devem ser debatidas por via processual mais ampla. (AI 10823/2016, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 10/06/2016) Isso 

posto, rejeito a exceção de pré-executividade constante dos autos 

eletrônicos. No mais, prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004738-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004738-95.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI REQUERIDO: VIVO S.A. 

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 ID. 12669907. Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (ID 12778654), 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. 
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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. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004847-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DOS SANTOS NARCIZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004847-12.2018.8.11.0003. 

AUTOR: JOELSON DOS SANTOS NARCIZO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Defiro 

o pedido de assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos 

do art. 98, do Código de Processo Civil. 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, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004897-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA FRANCISCA ARAUJO GONCALVES (RÉU)

ANTONIO GONCALVES SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004897-38.2018.8.11.0003. 

AUTOR: N C IMOVEIS LTDA RÉU: RAIMUNDA FRANCISCA ARAUJO 

GONCALVES, ANTONIO GONCALVES SOBRINHO Vistos e examinados. I 

– Das custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

remetam-se conclusos. II – Da inicial Com a juntada do comprovante de 

recolhimento das custas, designo audiência de conciliação para o dia 13 

de agosto de 2018, às 11:00 horas, nos termos do artigo 334 do CPC. 

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. III – Da tutela de urgência Para a concessão de liminar de 

reintegração ou manutenção na posse, o postulante deve preencher todos 

os requisitos exigidos no art. 561 do Código de Processo Civil. Art. 561. 

Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. No caso, verifica-se que a 

parte autora não detém a posse do imóvel, requisito indispensável para a 

concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual o pleito deve ser 

indeferido. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência: AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, 

NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a 

convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se 

incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu 

direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo 

cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória”. (AI 

79240/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 

19/12/2016). Ademais, o inadimplemento de contrato de compra e venda, 

por si só, não é capaz de autorizar a reintegração da posse do imóvel 

pelos vendedores, ainda que haja notificado à parte ré para que 

procedesse a sua desocupação, intentando a rescisão contratual. Neste 

sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE 

ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A 

LIMINAR PARA REINTEGRAR OS AGRAVADOS NO IMÓVEL – 

IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DOS VENDEDORES – 

NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É impossível, em sede de 

cognição sumária, autorizar a reintegração de posse dos vendedores 

antes de resolvido o contrato de compra e venda, pois somente após a 

sua resolução é que poderá haver posse injusta. (AI Nº 

1010942-04.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 

23/04/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE 

MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que haja cláusula contratual prevendo a 

possibilidade de reintegração de posse em caso de inadimplemento, não é 

recomendável o deferimento de liminar antes que tenha havido cognição 

exauriente. (AI 1009523-46.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018) Nesse contexto, entendo que 

os elementos constantes nos autos não são suficientes para o 

deferimento da tutela possessória antecipada, ao menos nesse estagio 

inicial. Igualmente, despicienda a realização de audiência de justificação, 

diante da afirmação do autor na peça inicial de que não detém a posse do 

imóvel. 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. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004931-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PENALVA VERDOLIN OAB - MT11066/B (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 DECISÃO Processo: 1004931-13.2018.8.11.0003. 

AUTOR: FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é titular da 

unidade consumidora de energia elétrica número 6/1054723-0, e que 

recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de 

R$13.847,35 (treze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco 

centavos), com vencimento em 30.06.2018. 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 que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$13.847,35 (treze mil, oitocentos e quarenta 

e sete reais e trinta e cinco centavos) referentes a consumo de kwh 

recuperado, que estão sendo questionadas pela parte autora. Com efeito, 

em que pese à possibilidade de suspensão dos serviços de energia 

elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a 

concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida 

relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme 

os arestos que seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA 

ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em 

juízo a dívida apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no 

medidor do consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do 

fornecimento”. (AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 

23.08.2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO 

– SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO 

TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$13.847,35 (treze mil, oitocentos e quarenta e 

sete reais e trinta e cinco centavos), bem como a regularidade, ou não, do 

medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); com relação à fatura eventual no valor de R$13.847,35 (treze 

mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)com 

vencimento em 30/06/2018. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 14 de agosto 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. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 899417 Nr: 5140-96.2018.811.0003

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBL, MJOPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMGC, EGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 
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OAB:OAB/MT 15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, Dr. Everton Neves dos Santos 

OAB/MT 15.257, da decisão a seguir transcrita: "Visto.Como dito antes o 

pedido de guarda definitiva não se enquadra na legislação vigente porque 

o que o casal pretende é a ADOÇÃO.Assim, intime-se para que EMENDEM 

a inicial de forma a indicar o atual endereço da mãe biológica para 

CITAÇÃO a respeito do novo pedido ou mesmo para que se possa 

intima-la no caso de designação futura de audiência nos termos do artigo 

166 do ECA. Prazo: VINTE DIAS. Certificando-se, voltem conclusos."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 822809 Nr: 3918-64.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERPETUA SOARES DE MOURA, JOSE FERREIRA DE 

MOURA, DARLY LINO DE CARLOS, JANIO FERREIRA DE MOURA, 

MARIANGELA MOURA DE CARLOS, PIRMO FERREIRA DE MOURA NETO, 

PAULO FERREIRA DE MOURA, MARISILVA FERREIRA DE MOURA, 

BENEDITO FERREIRA MOURA JUNIOR, DIRCE SUELI REYNALDO DE 

MOURA, ELZA VIEIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO FERREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do patrono da parte autora Dr. ANATALICIO VILAMAIOR, de que decorreu 

o prazo de suspensão solicitado, para que se manifeste no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 729053 Nr: 9782-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECCB, EPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por E.C.C.B., 

representada por sua genitora, Sr.ª Elisangela Pereira Cabral, em face de 

MAGNO REIS BARRETOS (qualificados nos autos).

2. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que o estes 

processo está apenso a outros quatro feitos, inclusive que todos são da 

mesma natureza, ou seja, estão sob o mesmo rito.

3. Da análise dos demais processos apensados a este, nota-se que o 

Proc. n.º 429319 é o mais antigo, eis que protocolado no dia 06.11.2009, 

bem como que as partes, causa de pedir e pedido são idênticos aos dos 

presentes autos, incorrendo no instituído da litispendência, o qual tem 

previsão legal no artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil.

 4. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito e, dentre elas, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, V, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o juiz acolher a alegação 

de perempção, litispendência ou de coisa julgada.

6. Sobre o tema de litispendência, anoto os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. Caso 

em que, em razão da litispendência, impõe-se o prosseguimento da 

execução que abarca maior número de prestações vencidas e que 

primeiro foi proposta. DERAM PROVIMENTO.” (Apelação Cível n.° 

70049610868, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 06/12/2012)(TJ-RS - AC: 70049610868 RS, Relator: 

Rui Portanova, Data de Julgamento: 06/12/2012, Oitava Câmara Cível).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - LITISPENDÊNCIA - 

SÚMULA N. 309 DO STJ - EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. - Consoante dispõe a Súmula 309 do STJ: "o débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

vencerem no curso do processo". Dessa forma, em razão do ajuizamento 

de ação de execução de alimentos anterior a presente, impõe-se a 

manutenção da r. sentença que, face a configuração da litispendência, 

extinguiu o presente feito.” (TJ-MG - AC: 10005040051244001 MG, 

Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 19/11/2013, Câmaras 

Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2013)

7. Ressalte-se que, aplicando-se o entendimento supra ao caso em 

apreço, não há óbice ao reconhecimento ex officio da litispendência, 

vejamos:

“Ementa: FGTS.CONSTITUCIONAL.MINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

LITISPENDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A PARTE DO 

PEDIDO. DIREITO ADQUIRIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. 

INVERSÃO DO ÔNUS. Em se tratando de litispendência, ao magistrado 

cabe conhecê-la, de ofício, a teor do art. 303 , § 4º do CPC . 

Caracteriza-se a litispendência parcial do pedido quando alguns dos 

índices pleiteados na presente demanda são objeto de outra ação judicial 

anteriormente proposta e ainda não decidida, cujas partes e causa de 

pedir sejam idênticos e os pedidos parcialmente coincidentes. Não há 

direito à atualização monetária dos saldos de FGTS em relação aos índices 

de 10,14% em fevereiro/89, 9,55% em junho/90, 12,92% em julho/90, 

13,69% em janeiro/91 e 21,05% em março/91. (precedentes e Súmula 252 

do e. STJ). Inversão do ônus da sucumbência, ainda que a parte vencida 

seja beneficiária da Justiça Gratuita. Execução sobrestada pelo período de 

cinco anos, salvo a comprovação de que, neste ínterim, a parte 

sucumbente, perdeu a condição de necessitada, a teor dos arts. 11 § 2º e 

12 , da Lei nº 1060 /50. Preliminar de litispendência conhecida de ofício. 

Apelação da CEF prejudicada. Apelação da parte autora improvida.” Trf-5 - 

apelação civel AC 349993 RN 2003.84.00.008351-6 (trf-5). (grifamos).

8. Destarte, pela análise detida dos autos, conforme já pontuado no item 3 

desta decisão, verifica-se que existe outro processo, sob o código n.º 

429319, que tramita em apenso, neste juízo da 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca, movido em 06.11.2009, enquanto que o feito 

sob análise foi manejado em 30.06.2010, ou seja, aquele precede este, 

portanto, se trata de ação mais antiga, abarcando, por via oblíqua, as 

mesmas parcelas inadimplidas.

 9. Cediço que tal fato impossibilita o prosseguimento deste feito, ante aos 

ditames do art. 485, V, do Código de Ritos, já que as ações são idênticas, 

versando acerca do mesmo pedido e causa de pedir, além de terem as 

mesmas partes, o que implica na extinção do presente processo sem 

resolução de mérito, já que é o mais recente.

 10. Ante o exposto e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, V, do Codex de 

Processo Civil.

 11. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

12. Notifique-se o representante do Ministério Público.

13. 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, 07 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 332390 Nr: 2902-95.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 
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OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 o prazo de 30 (trinta) dias para efetivação do leilão que terá como valor 

mínimo o estabelecido em avaliação judicial a ser realizada, ficando desde 

já consignado que o valor da comissão do leiloeiro somente poderá ser 

levantado por ele após a conclusão de seu trabalho. 9. Serão admitidas 

propostas de parcelamento da arrematação, conforme dicção do art. 895, 

do Código de Ritos, sendo que o pagamento à vista sempre prevalecerá 

sobre as propostas de pagamento parcelado, sendo que caberá ao 

leiloeiro controlar a integralização do pagamento. 10. O lance mínimo no 

leilão de imóveis em quaisquer das datas será de 50% da avaliação (art. 

891, do CPC). 11. Por fim, assevere-se que inicialmente deverá o leiloeiro 

priorizar leilão judicial, podendo, simultaneamente realizar o ato presencial 

e eletronicamente, utilizando-se de sua praxe habitual/hodierna e, 

inclusive, de seu próprio sítio eletrônico, observando as cautelas e 

disposições do Diploma Processual Civil. 12. Em seguida, caso reste 

infrutífero o leilão, fica, desde já, autorizada a venda direta do bem 

avaliado nos autos, devendo este se dar também pelo leiloeiro designado, 

no prazo de 90 (noventa) dias, nas mesmas condições de aquisição já 

fixadas pelo juízo. 13. Se também inexitosa a venda direta do bem, 

havendo propostas de compra em valores inferiores aos balizados, estas 

serão submetidas ao juízo para apreciação. 14. Intime-se. 15. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820121 Nr: 2994-53.2016.811.0003

 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: NAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 5. Atento à tais considerações, o legislador ordinário ao editar o Código 

de Processo Civil foi sábio ao prever expressamente a possibilidade de se 

julgar antecipadamente o mérito parcial de uma lide, conforme reza o art. 

356, do CPC. Vejamos: “Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito 

quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - 

mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, 

nos termos do art. 355.” (grifamos) 6. Isso posto, tendo como norte essa 

linha de intelecção, trazendo as considerações suprarreferidas para o 

caso em apreço, após minudente volver processual, ante a complexidade 

da causa e patente animosidade entre as partes, hei por bem, desde logo, 

julgar o mérito parcial desta actio para decretar o divórcio das partes, com 

arrimo do art. 356, inciso I, do CPC, devendo o feito prosseguir em seu 

regular trâmite quanto aos demais pedidos, mormente acerca da partilha 

de bens. 7. Outrossim, tendo as partes transigido com relação à guarda 

das filhas menores e ao direito de visitas a ser exercido pela genitora (fl. 

73/74), ora requerente, extingo o feito com resolução de mérito, com 

relação a tais pedidos, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual 

Civil, deferindo a guarda das menores em favor do genitor, ora requerido. 

8. Notifique-se o representante do Ministério Público. 9. Averbe-se a 

presente decisão no assentamento do Registro Civil. 10. Oficie-se 

imediatamente ao titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 11. Em seguida, 

cumpridas as determinações supra, proceda-se à realização da avaliação 

judicial do imóvel, objeto da partilha, conforme determinado no termo de 

audiência de fl. 136. 12. Intime-se. 13. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747485 Nr: 6448-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADA, IAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6448-12.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 83, 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, 29 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754779 Nr: 10197-37.2014.811.0003

 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: LMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10197-37.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Em atenção ao pedido formulado nos autos às fls. 88/89, defiro a 

suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442570 Nr: 11238-78.2010.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCD, RAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA LUMIE 

KOBATA, para devolução dos autos nº 11238-78.2010.811.0003, 

Protocolo 442570, 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.: 302146 Nr: 1805-80.1992.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES, para devolução dos autos nº 

1805-80.1992.811.0003, Protocolo 302146, 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.: 447709 Nr: 2888-67.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVF, BVF, MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER MAURICIO CAMPOS 

DOS SANTOS - OAB:12527/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES, para devolução dos autos nº 

2888-67.2011.811.0003, Protocolo 447709, 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.: 452501 Nr: 7680-64.2011.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVF, BVF, MARCHIANE TENORIO FRITZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVERSON CLESIO VIANA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES, para devolução dos autos nº 

7680-64.2011.811.0003, Protocolo 452501, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000848-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. D. P. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte rEQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, para querendo, contestar o 

pedido inicial no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo do edital, bem como da decisão que fixou os alimentos provisórios 

em um terço do salário mínimo. RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A genitora 

da Requerente teve um relacionamento com o Requerido, pelo período de 

08 (oito) anos, advindo desta união a menor, ocorre que, com o fim do 

relacionamento, a menor passou a viver com sua genitora, e desde então 

o Requerido não ajuda em nada com o sustento da filha, ficando, os 

encargos de alimentação, educação, vestuário e higiene despendidos 

precariamente pela genitora. Diante de tais fatos, a Autora vê-se obrigada 

a promover a presente ação, restando manifesto que sua genitora não 

possui recursos suficientes para prover sozinha a devida subsistência da 

filha, requerenro a fixação de alimentos à menor. DESPACHO/DECISÃO: 

"1. Defiro o pleito de ID: 10820302, devendo a parte demandada ser citada 

na forma editalícia, nos moldes do art. 256, II, do Código de Ritos. 2. 

Decorrido o prazo, em atenção ao disposto no art. 72, II, do Código de 

Ritos, nomeio como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. 

Samir Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da parte demandada, 

devendo ser intimado para requerer o que de direito. 3. Após, abra-se 

vista dos autos à parte autora e ao representante do Ministério Público, 

para sua manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Empós, 

conclusos.5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 

de janeiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito." Eu, 

MBV, digitei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003242-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA FATIMA GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - 009.618.191-54 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003242-31.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo o feito. 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. Cite-se a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 550, caput, do CPC), que 

fluirá a partir da juntada aos autos do mandado de citação, ressaltando-se 

ainda a ela 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. 4. 

Consigne-se, ainda, que, não sendo contestada a ação, ou, não 

apresentando a parte requerida as contas, observar-se-á o disposto no 

art. 355, do Código de Ritos (art. 550, §4º, CPC). 5. No mais, analisando 

detidamente os autos, nota-se que foi postulada uma medida de urgência 

pela parte autora, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela, a qual 

passo a analisar neste momento. 6. A tutela antecipada tem o objetivo de 

satisfazer provisoriamente o direito pleiteado pela parte autora, com vistas 

a garantir que este não se perca ou deteriore durante o curso do 

processo, colocando em perigo iminente o direito à boa prestação 

jurisdicional, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 7. Vislumbra-se, no caso 

concreto, que se trata de Ação de Exigir Contas, na qual a parte autora 

requer a antecipação da tutela para o fim de impedir que a inventariante 

pratique atos que possam configurar dilapidação do espólio, não havendo, 

portanto, relação da tutela de urgência pleiteada com o pedido principal da 

demanda, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela antecipada. 8. 

Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002277-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ETIENE FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

EUGENIO GABINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

REGINALDO GALBI FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002277-87.2017.811.0003 Vistos etc. 1. REGINALDO 

GALBI FRANCA DA SILVA, EUGÊNIO GABINO ALVES DA SILVA e ETIENE 

FRANCA DA SILVA OCAMPOS (qualificados nos autos) postulam a este 

juízo a concessão de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento do valor 

existente em nome da de cujus, Josefa Maria Franca da Silva, sua 

genitora, junto à Caixa Econômica Federal. 2. A inicial foi instruída com 

todos os documentos necessários à propositura da ação, procurações, 

declarações de hipossuficiência, declarações de testemunhas, 

documentos pessoais da parte interessada, certidão de óbito e extratos 
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bancários corroborando todo o alegado na exordial. 3. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. 

Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de fato, os 

requerentes são herdeiros da de cujus, conforme documentos acostados 

ao caderno processual, o que evidencia sua legitimidade para postular o 

presente alvará judicial. 5. Quanto à possibilidade da concessão do 

pretendido alvará sem a propositura do inventário, anoto o seguinte 

aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE 

VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E 

COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. 

VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR 

EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, RELATIVAMENTE À SAFRA DE 

TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO AGRÍCOLA, EXERCIDO NA 

FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO 

DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO AOS 

SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização dos 

princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da Lei 

6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado – 

grifamos) 6. No que tange ao levantamento de valor residual existente em 

favor da pessoa falecida anoto o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. 

ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE RESÍDUO EXISTENTE JUNTO AO 

INSS. CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. Não havendo 

dependente habilitado a receber o pensionamento por morte, o 

levantamento do resíduo existente junto ao INSS deve ser deferido, 

mormente quando há concordância dos demais herdeiros, maiores e 

capazes, e o inventário já está sendo realizado na via extrajudicial. Deram 

provimento ao recurso para julgar procedente o pedido de alvará. (TJ-RS - 

AC: 70055274674 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 

26/09/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 02/10/2013 – grifamos) 7. Assim, diante da documentação coligida aos 

autos, bem como atendidos os requisitos legais, verifica-se que o pedido 

inicial merece guarida. 8. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que 

se expeça alvará judicial em favor da parte requerente (qualificada nos 

autos), autorizando-a a proceder ao levantamento de todo e qualquer 

valor existente junto à Caixa Econômica Federal, a título de FGTS, 

PIS/PASEP e valores em conta corrente ou poupança, existente em favor 

de Josefa Maria Franca da Silva, falecida, qualificado nos autos. 9. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste 

decisum. 10. Sem condenação em custas, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 11. Sem condenação em honorários 

advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 12. 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, 03 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008054-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDLAINE COSTA MUSSY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE CURY MUSSI KIDA OAB - MT20571/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008054-53.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por MARIA EDLAINE 

COSTA MUSSY (qualificada nos autos). 2. Segundo ressai dos autos, em 

suma, a parte requerente pugna pela retificação do nome de sua genitora 

em seu assento de nascimento, visto que, por lapso, foi grafado 

erroneamente pelo oficial de cartório responsável. 3. Manifestou-se o 

representante do Ministério Público pela procedência do pedido exordial. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. De acordo com o disposto no art. 109, caput, da Lei n.º 

6.015/73 (LRP), é possível que aquele que deseja ver retificado 

assentamento no registro civil, o requeira ao magistrado competente. 6. A 

análise dos autos permite afirmar que o objetivo da parte requerente é a 

retificação do seu assento civil. Neste sentido, o pleito em testilha 

encontra amparo legal nas disposições ínsitas do art. 57, da Lei de 

Registros Públicos. 7. Resta patente, pelo que se denota de todos os 

documentos carreados nos autos, IDs: 10296454 e 10296449, o equívoco 

no assento civil da parte requerente, pelo que, em consonância com o 

parecer ministerial, a procedência do pedido é medida que se impõe. 8. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com a manifestação do Ministério Público, julgo procedente o 

pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, 

determinando a retificação do assento civil da parte autora (ID: 10296449), 

que passará a constar no nome de sua genitora o patronímico MUSSY, ou 

seja, EVANILDES COSTA TEIXEIRA MUSSY, o que faço com espeque no 

art. 109 e parágrafos, da Lei n.º 6.015/73 – Lei de Registros Públicos. 9. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários (art. 109, §4º, da Lei de 

Registros Públicos). 10. Notifique-se o representante do Parquet. 11. Sem 

condenação em custas e sem condenação em advocatícios, vez que 

incabíveis à espécie. 12. 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, 03 de 

julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007812-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007812-94.2017.8.11.0003 Vistos etc., Colha-se parecer ministerial. 

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 29 de junho 

de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002877-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSI DE FATIMA SAUSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI VARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002877-11.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, retifique-se o 

polo passivo da demanda, a fim de constar a Sra. M. A. V. (ID 8041071). 

Na sequência, cite-se a requerida no endereço indicado no r. identificador, 

conforme decisum inaugural. Após, abra-se vista à requerente e colha-se 

parecer ministerial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 29 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001910-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. P. R. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ODILAINE RODRIGUES DA PENHA OAB - 036.322.601-09 (CURADOR)

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. R. (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR oficio 161/2018 Caixa Econômica.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004860-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004860--11.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, faculto aos 

requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação 

processual do acordante, Sr. José Eduardo de Jesus, mediante a juntada 

de instrumento de procuração outorgado pelo mesmo ao respectivo 

causídico subscritor do aludido acordo, sob pena de indeferimento, nos 

moldes do art. 320 e 321, parágrafo único, do CPC. 2. Ademais, em igual 

prazo, as partes deverão trazer aos autos cópia atualizada da certidão de 

casamento ou nascimento do mesmo, bem como documento comprobatório 

de posse/propriedade do imóvel que se pretende partilhar, eis que 

documento indispensável a propositura da demanda (art. 320, do CPC). 

Intime-se. Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009564-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ELENA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR resposta ao oficio 55/2018.

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003079-22.2016.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Alimentos movida por M. V. V. da S., devidamente representada pela 

genitora EDILEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO, em desfavor de AURELINO 

FERREIRA DA SILVA, todos qualificados nos autos. Em sede de liminar 

restou arbitrada a verba alimentar provisória na quantia equivalente a 30% 

do salário mínimo vigente e, após decisão em agravo de instrumento, os 

alimentos provisórios foram majorados para 20% dos rendimentos líquidos 

do demandado incluindo férias, gratificações natalinas e outras vantagens 

recebidas. Por ocasião da audiência de conciliação as partes não 

lograram êxito em ajustarem acerca dos alimentos. Em seguida, o 

requerido apresentou contestação, arguindo não ostentar condições de 

custear alimentos à filha na quantia vindicada na exordial, qual seja 

cinquenta por cento de seus rendimentos, oferecendo, em contrapartida, o 

valor equivalente a vinte por cento de sua renda líquida mais o plano de 

saúde vinculado à empresa empregadora. Na sequência, a parte autora 

impugnou a contestação e reiterou o pedido exordial para que o requerido 

seja condenado a pagar alimentos no valor de cinquenta por cento de 

seus rendimentos líquidos. Em parecer a representante do Parquet opinou 

pela procedência parcial da ação, com a condenação do requerido no 

pagamento de verba alimentar equivalente a um salário mínimo vigente, 

manutenção do plano de saúde da menor e cinquenta por cento das 

despesas extraordinárias com tratamento médico. Mais adiante, instados a 

especificarem as provas que pretendem produzir, a autora postulou pela 

elaboração de estudo social, inspeção judicial e oitiva de testemunhas, 

com o fim de demonstrar a realidade vivenciada pela requerente e sua 

genitora, assim como a constante necessidade financeira enfrentada pela 

demandante. Já a parte adversa, informou não ter testemunhas a arrolar, 

bem como o fato de estar desempregado desde 11 de novembro de 2017, 

pugnando pela adequação da verba alimentar provisória a sua atual 

condição financeira, fixando-a com base no salário mínimo. A autora 

discordou veementemente da pretensão do requerido, pugnando para que 

seja mantida a verba alimentar provisória no patamar já estipulado em sede 

de liminar e, na sequência, noticiou o endereço do atual empregador do 

requerido, o que ensejou a notificação da empresa para que promovesse 

o desconto da verba alimentar mensalmente, bem como para 

encaminhamento ao Juízo informações acerca dos vencimentos auferidos 

pelo demandado. A empregadora do alimentante forneceu ao Juízo cópia 

dos comprovantes de rendimento do demandado e, em seguida, sobreveio 

decisão definitiva de mérito proferida em sede de agravo de instrumento 

fixando a verba alimentar provisória na quantia equivalente a trinta por 

cento dos rendimentos líquidos do requerido. É o Relatório. Fundamento. 

Decido. Prima facie, entendo desnecessária a produção de maiores 

provas acerca do pedido, estando o feito devidamente instruído, motivo 

por que passo a julgá-lo antecipadamente em atenção ao disposto no art. 

355, I, do Código de Processo Civil. Malgrado os pedidos de provas 

complementares manejados pela parte autora para fins de comprovar a 

necessidade dos alimentos, tenho ser desnecessária qualquer outra 

atividade probatória para tal finalidade, porquanto nos autos encontram-se 

todos os substratos necessários para aferir tal requisito, notadamente 

diante da sua menoridade e do seu estado de saúde que proclama 

dedicação exclusiva da genitora, impedindo-a de exercer atividade 

laborativa fora do ambiente doméstico, além das condições precárias da 

residência da autora, bem demonstrada através de fotografias, não 

contestadas pela parte adversa. Diante disso, entendo desnecessária a 

avaliação social da autora seja por equipe multidisciplinar, seja diretamente 

por esta subscritora in loco, tampouco a oitiva de testemunhas para 

provar o que se encontra demasiadamente demonstrado nos autos, 

cabendo ao Juízo, doravante, avaliar as possibilidades do demandado 

para fixar a verba alimentar definitiva. Passando ao exame do mérito, 

vislumbra-se que a adolescente conta com quatorze anos de idade. 

Assim, em razão da menoridade, suas necessidades são presumidas e 

prementes, não necessitando de comprovação. Além disso, no caso em 

apreço, há de se ponderar o estado de saúde da autora, porquanto é 

acometida por enfermidade incurável, limitando, ao que tudo indica de 

maneira permanente, sua capacidade motora e cognitiva, decorrente de 

paralisia cerebral, fato que por si só acarreta um aumento considerado 

nas suas necessidades, fazendo com que ela seja submetida a constante 

tratamento médico. O dever alimentar do Requerido, no caso, é decorrente 

do poder familiar e está previsto no art. 1.694 do Código Civil, e os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, conforme o § 1.º do 

alusivo dispositivo legal, senão vejamos: “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. § 2º omissis” Sobre o 

tema, preceitua CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, estipulando os requisitos 

no que toca ao direito alimentar: "Necessidade. São devidos ALIMENTOS 

quando o parente que os pretende não tem bens suficientes, nem pode 

prover, pelo trabalho, à própria mantença. Não importa a causa da 

incapacidade, seja ela devida à menoridade, ao fortuito, ao desperdício, 

aos maus negócios, à prodigalidade. (...) Possibilidade. Os ALIMENTOS 

devem ser prestados por aquele que os forneça sem desfalque do 

necessário ao próprio sustento. O alimentante os prestará sem desfalque 

do necessário ao próprio sustento. Não encontra amparo legal que a 

prestação de ALIMENTOS vá reduzi-lo a condições precárias, ou lhe 

imponha sacrifício de sua própria subsistência, quando aquele que se 
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porá em risco da sacrificá-la se vier a dá-los. Se o alimentante não os 

puder fornecer na razão de seu próprio sustento, prestá-los-á dentro 

daqueles limites, cumprindo ao alimentado reclamar de outro parente a 

complementação. Proporcionalidade. Os ALIMENTOS hão de ter, na devida 

conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. 

Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidade do reclamante e 

dos recursos da pessoa obrigada. Não tem cabida exigi-los além do que o 

credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem 

pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua 

família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar 

necessidades maiores (§ do art. 1.964). Reciprocidade. Além de 

condicional e variável, porque dependente dos pressupostos vistos, a 

obrigação alimentar, entre parentes, é recíproca, no sentido de que, na 

mesma relação jurídico-falimentar, o parente que em princípio seja devedor 

poderá reclamá-los se vier a necessitar deles (...)" (in Instituições de 

Direito Civil, vol. V, Direito de Família, Ed. Forense, págs. 497/499). Os pais 

têm o poder familiar, sendo poder-dever dos mesmos, em igualdade de 

condições, assistir e educar os filhos menores, o que é consentâneo do 

artigo 229 da Constituição Federal Brasileira, podendo o descumprimento 

desse poder-dever caracterizar os crimes de abandono material, moral e 

intelectual (CP, art. 244 a 246), além de ensejar a suspensão e extinção do 

poder familiar (CC, arts. 1.634, 1637 e 1638). Esse dever imposto aos pais 

também vem disciplinado no artigo 22 da Lei 8.069/90, senão vejamos, 

litteris: “Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e 

educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no interesse destes, a 

obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. 

Destarte, mesmo que as condições pessoais e econômicas do genitor 

sejam limitadas, ainda assim encontra-se obrigado a contribuir para a 

manutenção da filha, dentro de suas possibilidades. Pois bem, a renda 

mensal auferida pelo demandado encontra-se claramente demonstrada 

nos autos, porquanto o mesmo exerce atividade laborativa junto à 

empresa HU Transportes, sediada em Maringá-PR, restando o fator 

possibilidade do alimentante cabalmente provado. Há nos autos 

demonstrativo de pagamento do requerido referente aos meses de 

novembro/2017 a março/2018, fornecido pela empregadora do 

demandado, mediante requisição do Juízo, o qual comprova ser o 

requerido motorista de caminhão percebendo remuneração variável, 

conforme sua produtividade na empresa. Em sede de defesa, o requerido 

justificou não possuir condições de arcar com os alimentos na quantia 

vindicada na exordial, porquanto constituiu nova família, apresentando ao 

Juízo cópia do documento pessoal de sua suposta companheira, bem 

como da certidão de nascimento de três menores, os quais não ostentam 

qualquer vínculo de parentesco com o demandado, inexistindo nos autos 

indício de prova no sentido de que o ora alimentante seja obrigado a 

prover o sustento de terceiros em detrimento dos tão necessitados 

alimentos de sua filha portadora de necessidades pessoais. De mais a 

mais, a capacidade contributiva da genitora é limitada, porquanto em 

virtude da enfermidade que acomete a autora, exige da mãe dedicação 

integral e exclusiva, impedindo que sua representante legal exerça 

atividade laborativa fora do ambiente doméstico. Somado a isso, em razão 

da enfermidade suportada pela autora as despesas para sua 

sobrevivência superam àquelas que são destinadas às crianças e 

adolescentes em perfeito estado de saúde, constando da exordial que a 

requerente faz uso contínuo fraldas descartáveis, não se locomove, 

sendo que seu deslocamento é providenciado pela própria genitora que a 

carrega nos braços, porquanto não dispõe de cadeira de rodas e faz uso 

de medicação continuamente, os quais nem sempre são fornecidos pela 

rede pública de saúde. Diante desse quadro, a autora, juntamente com sua 

genitora, sobrevivem de um salário mínimo proveniente de benefício 

assistencial custeado pelo INSS em favor da menor, dos alimentos 

prestados pelo requerido e, ainda, necessita socorrer-se da ajuda dos 

vizinhos, eis que a quantia até então disponibilizada é insuficiente para 

sua mantença, razão pela qual os alimentos devem ser arbitrados com 

base na máxima capacidade contributiva do requerido. Nesse ponto, 

malgrado a judiciosas ponderações tecidas pela defesa, o alimentante não 

pode se esquivar da obrigação de prestar alimentos à prole em 

proporções capazes de garantir o atendimento das necessidades da filha. 

Além disso, a autora é a única filha do demandado. Entrementes, malgrado 

seja patente às necessidades da autora, a qual reclama medidas 

indispensáveis para a garantia de uma sobrevivência digna, o binômio 

necessidade-possibilidade, que norteia a fixação de alimentos, impõe a 

verificação do ponto de equilíbrio entre a carência do alimentando e 

capacidade econômica do alimentante, sendo que a melhor solução in 

casu não pode ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Assim, considerando os elementos probatórios coligidos aos autos, 

entendo que o arbitramento da verba alimentar em definitivo na quantia de 

trinta por cento dos rendimentos líquidos do demandado ser razoável e 

capaz de atender o binômio necessidade-possibilidade. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E 

NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. 1. A 

obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo 

que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2. A 

fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à 

necessidade do alimentado. 3. Comprovada a capacidade contributiva do 

alimentante, e considerando as necessidades do alimentado, é razoável 

que os alimentos sejam fixados em 30% (trinta por cento) dos rendimentos 

brutos do genitor. 4. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 

n.1084902, 20160110547863APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 02/04/2018. 

Pág.: 246/257). Além disso, o arbitramento dos alimentos definitivos na 

quantia equivalente a trinta por cento dos rendimentos do requerido 

encontra idêntica correspondência com o quantum fixado pelo Tribunal de 

Justiça em sede de recurso de Agravo de Instrumento, após exame 

acurado das necessidades da autora, fartamente demonstrada com os 

documentos que acompanham a exordial, os quais evidenciam ser ela 

portadora de necessidades especiais, bem como as precárias condições 

da moradia da menor. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido manifestado na presente ação para fixar a obrigação alimentar no 

patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do requerido 

excluídas apenas verba previdenciária e imposto de renda, devendo incidir 

sobre toda a remuneração do alimentante, seja qual for a natureza, 

inclusive férias, décimo terceiro, vantagens e gratificações de toda ordem, 

os quais deverão ser descontados diretamente de sua folha de 

pagamento e depositados em conta de titularidade da representante legal 

da autora, sem prejuízo do plano de saúde já custeado pelo requerido, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 

487, I do CPC. Face à sucumbência mínima do pedido em relação à parte 

autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno o demandado ao 

pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos 

honorários advocatícios em favor do patrono da autora, os quais fixo em 

R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), sobretudo tendo em vista a natureza da 

causa e grau de zelo do profissional, consoante o que determina os arts. 

85 e 86, parágrafo único, do CPC. Registre-se, no entanto, que por militar o 

requerido sob o pálio da Justiça gratuita, cujos benefícios ora defiro, fica o 

mesmo isento do recolhimento das custas e suspensa a exigibilidade da 

verba honorária enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, 

nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Desde já, oficie-se à empregadora do 

requerido para promover imediatamente os descontos da verba alimentar 

no patamar de 30% dos rendimentos líquidos do requerido, incluindo férias 

e décimo terceiro salário, advertindo a empresa de que os alimentos 

devem incidir sobre toda a remuneração do demandado e não somente 

sobre o vencimento base, não havendo permissivo legal para a empresa 

promover qualquer tipo de interpretação restritiva aos direitos da menor, 

como o denunciado pela autora, no sentido de que empregadora estaria 

descontando por conta própria o valor do plano de saúde dos alimentos e 

não estaria considerando diárias, horas extras dentre outras vantagens 

percebidas pelo demandado, sob pena de responsabilidade direta pelos 

prejuízos suportados pela alimentada, a partir do recebimento da nova 

ordem de descontos em folha de pagamento. Defiro o pedido manejado 

pela autora para fins de determinar seja oficiado à empregadora do 

requerido para fornecer ao Juízo os demonstrativos de pagamento do 

requerido subsequentes ao mês de março/2018 para os devidos fins. Por 

fim, registro que eventuais valores pagos, até a presente data, em 

desconformidade com o provimento judicial que arbitrou os alimentos 

provisórios deverão ser objeto de demanda executiva autônoma. P.I. Após 

o trânsito em julgado arquive-se e dê-se baixa observadas as 

formalidades legais. Notifique-se o Parquet. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

29 de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003985-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

W. D. D. S. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR resposta ao oficio 219/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000969-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABELMARIO DE ALMEIDA LEMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR resposta ao oficio 236/2018.

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010452-70.2017.8.11.0003 VISTOS. 01. A teor dos documentos 

atrelados à réplica derradeiramente apresentada (ID n. 134855900), 

manifeste-se a parte ex adversa, no prazo de quinze dias. 02. Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC, ao Princípio da Não-supresa e da 

Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, especifiquem as partes, de 

forma fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, no 

prazo comum de quinze dias. Em caso de prova oral, deverão declinar 

quantas testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da 

pauta pelo juízo. Intimem-se. Rondonópolis, 29 de Junho de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003159-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGO DA SILVA LEONEL (REQUERENTE)

MARIA LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

ZULMA DA SILVA LEONEL (REQUERENTE)

WUDSON DA SILVA LEONEL (REQUERENTE)

ALINO AFONSO LEONEL (REQUERENTE)

CLEUSA LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

LUCIA LEONEL AFONSO FELIX (REQUERENTE)

SIDNEY LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

ZENAIDE LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

VALDINEI LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

ADEVAIR LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AFONSO SOBRINHO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003159-15.2018.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante a cônjuge supérstite MARIA LEONEL 

AFONSO, facultando-a a firmar compromisso em 05 (cinco) dias, 

declarações já apresentadas, dispensando-se a lavratura do respectivo 

termo. Sem prejuízo, intime-se a inventariante para apresentar, no prazo 

de trinta dias, os seguintes documentos: a) RG do falecido; b) certidão 

negativa de débito municipal, estadual (expedida pela PGE) e federal em 

nome do falecido; c) certidão de nascimento do herdeiro Adevair; d) Guia 

de Informação e Apuração de ITCD devidamente acompanhada da 

avaliação administrativa do acervo patrimonial inventariado. Intime-se a 

Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores 

que poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se 

expressamente. Havendo concordância quanto às primeiras declarações 

e quanto aos valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha 

e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, 

já com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais e esboço de 

partilha final. Contudo, sendo todos os herdeiros maiores e capazes, além 

de não existir litígio sobre o patrimônio inventariado, poderá a inventariante 

optar pela conversão do presente em arrolamento sumário, máxime por 

este possuir rito mais célere que o ora eleito. Sem prejuízo, quando da 

apresentação da Guia de Informação e Apuração do ITCD acompanhada 

da avaliação administrativa dos bens, deverá a inventariante retificar o 

valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em inventário ou 

arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. 

Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998). 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis-MT, 02 de maio de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 717034 Nr: 12449-81.2012.811.0003

 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: KLDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRDSVB, PDOP, DDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI - 

OAB:PROCURADOR, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - 

OAB:3876/MT, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:15612/MT, WILSON 

LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

Com supedâneo no art. 432 do CPC, da arguição de falsidade de fls. 

312/319, abra-se vista à inventariante pelo prazo de quinze dias.

E, seguida, colha-se parecer ministerial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 802883 Nr: 15565-90.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de modificação de 

guarda e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.Cientifique-se o Ministério Público.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819508 Nr: 2743-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHADS, JFADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID ALVES DOS SANTOS - 
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OAB:23128/O

 Vistos.

Prima facie, malgrado as alegações tecidas pelo executado e documentos 

apresentados pelo mesmo (fls. 50/67), denota-se que o mesmo não se 

desincumbiu em demonstrar o adimplemento integral do débito vindicado, 

razão pela qual indefiro o pleito de revogação do decreto prisional.

Assim, a teor do petitório (fls. 71), intime-se o executado, para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito remanescente, sob pena 

de prisão civil, sobretudo considerando-se o teor do artigo 528, §7º do 

NCPC.

Derradeiramente, visando conferir efetividade à sentença que homologou 

o quanto ajustado entre as partes no que concerne aos alimentos, 

oficie-se ao empregador do executado a fim de que promova o desconto 

da verba alimentar vincenda na forma acordada diretamente em folha de 

pagamento do executado, bem como o respectivo depósito em favor da 

parte exequente na conta bancária informada nos autos, nos termos do 

art. 529, §2°, do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 794302 Nr: 12053-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADG, MDDDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DXG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASTRO REJAINE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:22.768

 Vistos etc.,

Trata-se de execução de alimentos em que há pedido de homologação de 

acordo firmado entre as partes extrajudicialmente (fls. 54/55).

 Pois bem, no que tange a homologação do acordo, como sói acontecer na 

espécie em comento, destaco o entendimento sufragado pela 

jurisprudência, in verbis:

“ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO PELO JUÍZO. SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO. A homologação de acordo estabelecido entre as partes 

acarreta a suspensão do feito executivo e não sua extinção. Exegese do 

art. 792 do CPC ”. (Apelação Cível Nº 70011570140, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Julgado em 01/06/2005).

Posto isso, HOMOLOGO o acordo constante nos autos e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento.

 Exaurido o prazo, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar.

Intimem-se. Notifique-se o MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715650 Nr: 10949-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 Certifico que nesta data foi intimado o senhor Reginaldo de Lima, no 

balcão desta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 737662 Nr: 456-70.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSC, SSRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Evitando-se futura arguição de nulidade processual prudente a efetivação 

de pesquisa junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, visando 

obter o endereço atualizado do executado, cujo resultado da busca segue 

em anexo.

Assim, cite-se o executado no endereço em anexo nos moldes da decisão 

de fls. 108.

Por fim, hei por bem efetuar busca junto ao sistema do Ministério do 

Trabalho (CAGED), visando obter informações acerca do atual vínculo 

empregatício do demandado, conforme informações dispostas em anexo.

Assim, manifeste-se a parte exequente, querendo, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 713274 Nr: 8384-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDSM, SPRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Defiro o postulado no petitório retro.

Assim, intime-se o executado, via edital, para querendo, manifestar sobre 

a penhora no prazo legal.

Transcorrido in albis o prazo sem manifestação, nomeio curador especial 

na forma do art. 72, II, NCPC na pessoa do ilustre advogado militante nesta 

comarca, Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS), abrindo-se-lhe vista para 

manifestação, argüição de objeção, etc.

A propósito:

‘Processual civil – Embargos do Devedor – Curador especial – Executado 

citado por edital – Precedentes do STJ.

 Ao executado citado por edital, que permanece revel, e dado curador 

especial, com legitimidade para opor embargos do devedor, em 

atendimento ao princípio do contraditório. Recurso não conhecido. (Min. 

Peçanha Martins, REsp 24.254-RJ, DJ 13.3.1995).’ (In Código Processo 

Civil Interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2004, p. 

68).

 Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Em seguida, vistas ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 720452 Nr: 1492-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDR, LDDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GONÇALVES 

AMORIM - OAB:23317/O, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT Nº 7245, 

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - OAB:MT 5794

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido por LORRAYNNY 

PATRICIA DOMINGAS RODRIGUES, devidamente representada pela 

genitora em face de CRISTIANO VILELA RODRIGUES, todos bem 

qualificados nos autos.

 Por força da decisão de fls. 105, lançou-se ordem de bloqueio de valores 

via sistema BACENJUD, cuja ordem restou parcialmente exitosa. 

Efetivou-se também a restrição de veículos existentes em nome do 

devedor perante o sistema RENAJUD.

Em derradeira manifestação, a parte exequente pugnou pela transferência 

do quantum bloqueado em seu favor, bem como pela extinção do feito, 

uma vez que débito remanescente é irrisório (fls. 109/110).

O devedor pugnou pela extinção do feito, apresentando, ainda, 

comprovante de pagamento do valor remanescente (fls. 115/116).
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 É o relatório. Decido.

Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente 

Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora 

executadas, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do NCPC.

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida.

Junto aos autos extrato de baixa da restrição lançada perante o sistema 

RENAJUD (fls. 106), conforme documento anexo.

Por fim, ante ao pedido de fls. 109, expeça-se o necessário visando 

consolidar a transferência dos valores contristados eletronicamente em 

favor da exequente (fls. 107/108).

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 708550 Nr: 3410-60.2012.811.0003

 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: KGN, TAGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo da Silva 

Barreto - OAB:8684

 Vistos.

01. Prima facie, cumpra-se integralmente o decisum retro.

02. Doravante, reitere-se a intimação da parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito para o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

03. Em caso de decurso de prazo sem qualquer manifestação, desde já 

determino a intimação pessoal da credora com o fito de que seja dado 

regular andamento ao processo, praticando os atos que lhe competir, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 

485, III), ciente de que na ausência de manifestação e/ou de suprimento da 

falta que impede o prosseguimento, o processo será extinto por 

abandono.

04. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação 

por edital para fins e prazo do quanto disposto no item 03 da presente 

decisão, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito 

(CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 725669 Nr: 6626-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGAPC, MDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME HENRIQUE 

PESTANA - OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - 

OAB:13758/MT

 Vistos etc.,

Prima facie, faculto à parte exequente a apresentação de cálculo 

atualizado no prazo de 48 horas, querendo.

Doravante, teor do quanto disposto no petitório retro, renove-se a 

expedição de mandado de prisão, nos termos da decisão de fls. 40/41.

Necessário consignar, que deverá o Sr. Gestor Judiciário cadastrar o 

referido mandado junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Em caso de decurso do prazo da prisão sem o devido pagamento do 

débito, desde já determino a expedição de alvará de soltura clausulado.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 704901 Nr: 12879-67.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBGDC, AAGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGFDC, IADS, GFDCJ, IBSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:8958, AURO MENDES DE ANDRADE - OAB:MT/8.958

 VISTOS.

Frustrada a intimação pessoal da inventariante e do herdeiro Gildo Ferreira 

de Carvalho, determino que sejam eles intimados via edital, com prazo de 

15 dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, nos moldes 

do despacho de fls. 114 que ora reitero, bem como para informar sobre o 

recebimento do crédito descrito às fls. 25 e, ainda, manifestar-se sobre o 

teor da certidão de fls. 113, sob pena de extinção sem julgamento de 

mérito (CPC, 485, III), ciente de que na ausência de manifestação e/ou de 

suprimento da falta que impede o prosseguimento, o processo será extinto 

por abandono.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 391394 Nr: 4951-07.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSN, BDSN, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SÉRGIO LUIZ PESCE - OAB:12460-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para anexar a carta precatória recebida por esta 

Secretaria (fls. 206/210). No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

autora, através do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, 

manifeste-se, em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426207 Nr: 8364-57.2009.811.0003

 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: MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, 

MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - OAB:10505/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A, ROBERTA SANTOS 

DE RESENDE - OAB:MT/9354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR NESTOR DE 

ARAUJO FILHO - OAB:MT/8053

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES, para devolução dos autos nº 

8364-57.2009.811.0003, Protocolo 426207, 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.: 419485 Nr: 1820-53.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVF, GVF, MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, 

MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - OAB:10505/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A, ROBERTA SANTOS 

DE RESENDE - OAB:MT/9354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA DE 
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OLIVEIRA FERREIRA NATES, para devolução dos autos nº 

1820-53.2009.811.0003, Protocolo 419485, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 805794 Nr: 16616-39.2015.811.0003

 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: INDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSARIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12713/MT, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUSA 

- OAB:21661/O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e, por 

conseguinte, DECLARO, com efeito ex tunc, a existência de união estável 

contraída por I. N. da S. e R. A. do N., pelo período compreendido entre 

abril de 1993 a outubro de 2009, bem como determino a partilha do valor 

auferido com a venda do imóvel residencial situado na Rua Q, Quadra 47, 

Lote 09, Jardim Ikarai, em Várzea Grande/MT e do veículo Gol, placa 

HQP-0153, ano 1992, cor prata, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada, devendo o requerido ressarcir a autora a importância de 

R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) referente a sua 

quota-parte, devidamente corrigidos pelo INPC, a contar da dissolução da 

união estável ora reconhecida, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.Tendo em vista a sucumbência 

recíproca, condeno a autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) 

das custas e despesas processuais e o requerido aos restantes 50% 

(cinquenta por cento) das custas e despesas processuais. Também, face 

à sucumbência recíproca e sobretudo considerando a natureza da 

demanda, o trabalho efetivado e o tempo despendido, fixo os honorários 

na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do patrono da autora 

e em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do patrono do requerido, tudo 

consoante o que determina o art. 85, § 8º, do CPC. Registre-se, no 

entanto, que por militar a autora sob o pálio da Justiça gratuita, fica a 

mesma isenta do recolhimento das custas e suspensa a exigibilidade da 

verba honorária enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, 

nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Oportunamente, defiro a assistência 

judiciária gratuita ao requerido, aplicando-se, de igual modo, a suspensão 

da exigibilidade da verba honorária e ao recolhimento das custas 

processuais.Preclusa a via recursal, em não havendo qualquer 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 436138 Nr: 4806-43.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNLN, CLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, DÉCIO CRISTIANO PIATO - OAB:2.777/MT, ILDO 

ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT, THÂMIS VIZZOTTO - 

OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871

 (...)., razão pela qual deve tramitar perante este Juízo a presente 

actio.Doravante, em relação à verba alimentar tenho que as jurisdiciosas 

ponderações invocadas pelo executado merecem acolhimento.(...).Diante 

disso, crucial a conversão da quinta parcela dos semoventes em perdas e 

danos nos termos da segunda parte do art. 499 do CPC, tanto que, mesmo 

após o reconhecimento do recebimento de ao menos parte dos valores 

correspondentes aos semoventes, não foi capaz de indicar a quantia 

exata dos bovinos que ainda entende devidos, inviabilizando a intimação 

do executado para a satisfação da obrigação de entrega do 

gado.Outrossim, a hipótese de conversão em perdas e danos é 

perfeitamente viável, tanto que a exequente inclusive já indicou os valores 

exatos em moeda corrente que entende devidos em relação aos 

semoventes, conforme sopesado na petição de fls. 512/518.Por 

derradeiro, quanto a reforma da área rural, resta controvertida a forma 

como será realizada a obrigação, tendo em vista que a própria exequente 

reconhece que parte da reforma já foi executada, bem como que recebeu 

do Espólio de Nicanor Leopoldo Nunes a quantia de R$ 17.000,00 para tal 

finalidade antes do ajuizamento do presente pedido de cumprimento de 

sentença.Além disso, no ajuste referente a tal medida não foi estipulado 

qualquer prazo para o cumprimento da obrigação e as partes ainda 

divergem do alcance do referido acordo, mormente em relação à reforma e 

construção da cerca da propriedade rural.Assim, mais uma vez resta 

inviável delimitar com precisão no que consiste a obrigação do executado 

em relação à reforma, sendo temerário determinar, nesta oportunidade, 

qualquer medida coercitiva para tal finalidade, razão pela qual suspendo 

os efeitos da decisão de fls. 443/443verso no pertinente ao arbitramento 

da multa diária.(...), designo o dia 13 de setembro de 2018, às 15h30min 

para audiência de conciliação, a serpresidida por esta 

magistrada.Intimem-se, todos para comparecimento através de seus 

respectivos patronos via DJE. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 390155 Nr: 3759-39.2007.811.0003

 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: ANGELICA MARCELINA JOSE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDECIR SEBASTIAO COITO, 

TAISSA FERREIRA PACHECO, MARIA JOSE FERREIRA DE JESUS, TAISSA 

FERREIRA COITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENY FREIRE DA SILVA - 

OAB:35663, JANAINA EMANUELE MULLER - OAB:OAB/MT17.812, 

LIZANDRA FERNANDES BATISTA - OAB:18458/MT

 Vistos etc.

Considerando a decisão proferida nesta data no bojo da ação registrada 

perante este Juízo sob a numeração única 1002824-93.2018.8.11.0003, 

intime-se a inventariante para no prazo de trinta dias comprovar a 

regualarização do domínio do imóvel inventariado em favor do autor da 

herança, mediante a apresentaão da respectiva certidão atualizada da 

matrícula do bem, contemplando as devidas retificações, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 788863 Nr: 9752-82.2015.811.0003

 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: FDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEBS, MJBS, MBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 19.196

 Vistos etc.

Considerando o teor da decisão de fls. 162/165 que fixou a competência 

da demanda perente este Juízo, em homenagem aos princípios da 

economia e da celeridade processual, ratifico os atos processuais 

emanados da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher.

Previamente ao exame do pedido de julgamento antecipado da lide 

manejado pela parte requerida às fls. 144/158, entendo prudente a 

renovação do estudo psicológico com as menores no ambiente familiar 

materno e paterno, assim remetam-se os autos à equipe multidisciplinar do 

Juízo, assinalando-se o prazo de quinze dias para apresentação dos 

respectivos relatórios.

Com os relatórios, vistas às partes pelo prazo comum de quinze dias.

Em seguida, colha-se parecer ministerial.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 477 de 638



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 811880 Nr: 44-71.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Considerando que a tutela cautelar requerida em caráter antecedente pelo 

autor foi indeferida nos termos da decisão de fl. 23/23verso, para o 

prosseguimento da demanda, imprescindível seja postulado desde já o 

pedido principal, para posteriormente efetivar-se os demais atos inerentes 

à prestação jurisdicional, como citação, designação de audiência de 

conciliação dentre outros.

Nesta senda, revogo em parte o decisum de fls. 23/23verso, somente em 

relação aos itens 04 e 05, e nos termos do art. 310 do CPC, intime-se o 

autor para formular o pedido principal, observando-se todos os requisitos 

da petição inicial (CPC, 319), no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

No mais, ante a patente dificuldade do autor em localizar o atual endereço 

da demandada, segue em anexo extrato obtido perante o INFOSEG com os 

dados necessários para o oferecimento do pedido principal no prazo ora 

estipulado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 898683 Nr: 4918-31.2018.811.0003

 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: JCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDSC, MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEFINA ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:216295/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

01. Recebo a presente ação no estado em que se encontra, ratificando 

todos os atos praticados.

02. Proceda-se a Serventia a numeração dos autos.

03. Designo audiência de conciliação para o dia 13 de setembro de 2018, 

às 14h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo.

04. Cite-se a requerida no endereço indicado no decorrer do feito, 

intimando-a a comparecer à audiência aprazada, acompanhada de 

advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015.

05. Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena 

de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, 

NCPC).

Notifique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 774782 Nr: 4188-25.2015.811.0003

 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: DCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCS, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos.

Diante das inexitosas tentativas de efetivação de audiência de conciliação, 

e considerando o extenso lapso temporal de tramitação da presente ação, 

dou por prejudicada a realização de solenidade suasória.

Doravante, intimem-se as partes, sendo que o demandado via Defensoria 

Pública, para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que desejam 

demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova.

Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo.

Sem prejuízo, desde já determino a elaboração de estudo social pelo setor 

competente deste Juízo no domicílio das partes, sem prévio aviso, 

aferindo-se as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e 

sociais (perante os vizinhos, escola e local de trabalho) para criação e 

educação do menor, em laudo circunstanciado no prazo de 20 (vinte) dias.

Com o laudo, dê-se vista às partes e após colha-se parecer ministerial.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 839087 Nr: 8354-66.2016.811.0003

 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: MJW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVNW, MDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial de 

redução do valor pago pelo requerente M. J. W. ao requerido D. V. N. W., a 

título de pensão alimentícia, minorando a verba alimentar devida para 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo mensal.Oficie-se ao órgão empregador 

do autor, conforme indicado à fl. 122, a fim de que promova o desconto da 

verba alimentar em folha de pagamento do genitor e o respectivo depósito 

em favor do menor na conta bancária a ser informada no prazo de 05 

(cinco) dias pela parte requerida, sob pena de restar prejudicado o r. 

expediente.Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno o autor ao 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas 

processuais e o requerido aos restantes 50% (cinquenta por cento) das 

custas e despesas processuais. Também, face à sucumbência recíproca 

e sobretudo considerando a natureza da demanda, o trabalho efetivado e 

o tempo despendido, fixo os honorários na quantia de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) em favor da patrona da parte autora e R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) em favor da patrona do requerido, tudo consoante o que determina 

o art. 85, § 8º, do CPC. Ressalte-se que a exigibilidade das referidas 

verbas ficarão suspensas enquanto perdurar a impossibilidade das partes 

em adimpli-las, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ante a gratuidade de 

justiça precedentemente deferida ao requerente, concedendo-se, 

outrossim, ao requerido a r. benesse, em atenção ao pedido apresentado 

à fl. 70-verso.Preclusa a via recursal, em não havendo qualquer 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 759693 Nr: 13192-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B

 INTIMAÇÃO DO (A\) ADVOGADO (A) DO REQUERIDO (A) PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO OS LAUDOS DE 

FLS. 84 A 86 E VERSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt
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 Cod. Proc.: 379829 Nr: 8101-30.2006.811.0003

 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: JMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMC, EDACDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA 

BORGES - OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A teor da sentença de fl. 283, a tutela jurisdicional invocada na presente 

demanda foi oportunamente prestada aos interessados com a escorreita 

homologação do plano de partilha apresentado.

Destarte, com o julgamento final da partilha a figura do espolio não mais 

subsiste, assim como o encargo de inventariante desaparece, 

notadamente diante da resolução final da ação de inventário.

Assim, a pretensão sopesada na petição de fls. 296 deve ser manejada 

pelos interessados perante o Juízo competente com observância dos 

preceitos legais aplicáveis à espécie.

 Por fim, tornem os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 781460 Nr: 6770-95.2015.811.0003

 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: MC, LSDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS, ASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY MIEKO HIRATA 

MARQUES - OAB:OAB/MT17945/O, VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16.955, VINICIUS MANTOVANI - OAB:OAB/MT 16.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO MARK DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 15143, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO O CONTEÚDO DOS LAUDOS 

DE FLS. 153 A 159.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006951-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LUZ BORGES LEAL OAB - 098.758.258-59 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, SOCIAL 

E CULTURAL - IDESSC (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO OAB - MT16493/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 30/06/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001783-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO CANDIDO COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 30/06/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006971-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENTINO DIAS NETO (EMBARGANTE)

SUPERMIX CONCRETO S/A (EMBARGANTE)

JOAO BOSCO DE CARVALHO MOL (EMBARGANTE)

EDISON DIAS FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO PACHECO BERNARDES COSTA OAB - MG132654 (ADVOGADO)

JULIANA CARVALHO MOL OAB - MG78019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1006971-02.2017.8.11.0003. EMBARGANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A, 

EDISON DIAS FILHO, JUVENTINO DIAS NETO, JOAO BOSCO DE 

CARVALHO MOL EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre os embargos de declaração apresentados pelo Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 1 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004751-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1004751-65.2016.8.11.0003. REQUERENTE: ANTONIO CLAUDIO 

RODRIGUES REQUERIDO: 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, 1 de julho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001857-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGENIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001857-48.2018.8.11.0003. REQUERENTE: ROGENIO JOSE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO 

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 
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(quinze) dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 1 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002312-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMIDIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002312-13.2018.8.11.0003. AUTOR: EDSON EMIDIO DE OLIVEIRA 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, 1 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004870-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1004870-89.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS VISTO Intime-se o 

executado para manifestar-se sobre os documentos juntados pelo 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 2 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 428979 Nr: 11051-07.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PRADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IISON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s, advº(ª)()IISON JOSÉ 

GALDINO OAB/MT 11554, para tomar ciência da expedição dos alvarás 

eletrônicos expedidos nº 408208-7/2018 e 408210-9/2018, em favor da 

parte requerente e patrono.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358133 Nr: 11409-11.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NERCINO LAZARO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SÉRGIO LUIZ PESCE - OAB:12460-E

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GERALDO ROBERTO PESCE, para devolução 

dos autos nº 11409-11.2005.811.0003, Protocolo 358133, 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): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 731808 Nr: 12129-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPECTA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EM CRÉDITO LTDA, VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA, VICTOR SKIRESINSKI 

GONCALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 VISTO

Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se o 

débito referente ao mês de 12/2008 encontra-se ou não quitado perante o 

Fisco Municipal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 760997 Nr: 13917-12.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DUCATTI

 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.

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 dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810373 Nr: 18006-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA CARVALHO DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 222/230), uma vez que o 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 776290 Nr: 4738-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARILENE DOS REIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da petição de fls. 293/295.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 748034 Nr: 6708-89.2014.811.0003

 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: EDILAMAR MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 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 dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800720 Nr: 14653-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEUZA ZACANINI ZANDONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 217/223), uma vez que o 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812371 Nr: 245-63.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE URSULINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813/0, SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 240/247), uma vez que o 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810323 Nr: 17984-83.2015.811.0003

 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: ANESIA GUIMARAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806681 Nr: 16941-14.2015.811.0003

 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: MARINALVA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Intime-se o Município de Rondonópolis para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 742726 Nr: 3712-21.2014.811.0003

 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: LEOPOLDO PINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 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 dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798975 Nr: 13897-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIANE GONÇALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão de fls. 253/254, proferida 

nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Município de 

Rondonópolis (Processo nº 1004223-69.2018.8.11.0000), suspendeu a 

eficácia da decisão que determinou a intimação do Município para 

pagamento dos honorários periciais.

 Diante disto, aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747934 Nr: 6669-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIZA CORDEIRO MANSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido, tendo em vista que o recente 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual 

índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira 

da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 752107 Nr: 8822-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO GIL, LEONIR PAES SOARES DE 

BARROS, GILDENY RODRIGUES LOPES, SEBASTIÃO CARLOS 

NASCIMENTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido, tendo em vista que o recente 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual 

índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira 

da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794550 Nr: 12170-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSCELNA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido, tendo em vista que o recente 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual 

índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira 

da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 782879 Nr: 7364-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUZETE APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: wiston cristaldo gomes - 

OAB:22.656/O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido, tendo em vista que o recente 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual 

índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira 

da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783671 Nr: 7631-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUCILEI BRITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido, tendo em vista que o recente 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual 

índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira 

da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806676 Nr: 16936-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE FATIMA MACEDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 
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MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido, tendo em vista que o recente 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual 

índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira 

da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 823324 Nr: 4078-89.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRANIUCE MORAIS DE SOUZA

 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.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido, tendo em vista que o recente 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual 

índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira 

da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 814041 Nr: 900-35.2016.811.0003

 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: PEDRO LOPES MIRANDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido, tendo em vista que o recente 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual 

índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira 

da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738807 Nr: 1226-63.2014.811.0003

 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: JUDITE DE ARAUJO NISHYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/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 dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734212 Nr: 14059-50.2013.811.0003

 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: PAULO ROBERTO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794118 Nr: 11975-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA JORGE HEITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804113 Nr: 15942-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEMÊNCIA TEIXEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão de fls. 259/260, proferida 

nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Município de 

Rondonópolis (Processo nº 1003863-37.2018.8.11.0000), suspendeu a 

eficácia da decisão que determinou a intimação do Município para 

pagamento dos honorários periciais.

 Diante disto, aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783415 Nr: 7553-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DOS ANJOS CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY APARECIDA CEZARETO 

- OAB:20054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Intime-se o Município de Rondonópolis para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 751641 Nr: 8596-93.2014.811.0003

 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: ADEMIR LOPES LOUREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/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 dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738424 Nr: 983-22.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Junte-se no feito a petição que se encontra na secretaria, conforme alerta 

do sistema Apolo.

Após, concluso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784875 Nr: 8109-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELISABET MARIA FERREIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da petição de fls. 246/249.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795213 Nr: 12479-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IZABEL CELOIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 269/276), uma vez que o 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794270 Nr: 12035-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELEUZA ASSUNÇÃO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT, SIDNEY FELTRIN FILHO - OAB:OAB/MT16132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 221/227), uma vez que o 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734668 Nr: 14425-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 318/325), tendo em vista 

que o recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá 

ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem 

como se o eventual índice decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido 

pela reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO 

Nº 65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: 

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767160 Nr: 955-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ ELIÉLCIO NOVAGA

 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.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 365/372), tendo em vista 

que o recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá 

ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem 

como se o eventual índice decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido 

pela reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO 

Nº 65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: 

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806879 Nr: 16976-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILEIDE MODESTO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Município de Rondonópolis acerca da decisão de fl. 237, por 

meio de carga dos autos, nos termos do artigo 183, § 1º do Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792060 Nr: 11119-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WILSON LUIZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 308/316), tendo em vista 

que o recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá 

ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem 

como se o eventual índice decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido 

pela reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO 

Nº 65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: 

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 775893 Nr: 4568-48.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESA MARA DE MORAES VIEIRA ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737443 Nr: 305-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LORISMAL MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

INDEFIRO o pedido de prosseguimento da liquidação, haja vista que a 

liquidação de sentença promovida nos autos foi julgada extinta pela 

sentença de fls. 443/446.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807746 Nr: 17268-56.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANCIA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218.068 SP, HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E 

NAVARRO - OAB:164.388 SP, JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Diante da inércia da parte autora em promover os atos que lhe competem, 

determino o arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755295 Nr: 10470-16.2014.811.0003

 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: ANA FRANCISCA ROSA DE SOUZA AMBRÓSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737183 Nr: 73-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: NILSON VIEIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo de 10 

(dez) dias, acerca dos esclarecimentos do perito de fls. 303/305.

Providencie-se a Sra. Gestora o levantamento do valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), mediante alvará eletrônico, em favor do perito Marcio 

Ferreira de Oliveira.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799037 Nr: 13933-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FABIANI - ME, LEANDRO FABIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO FABIANI, Cpf: 35871997015, 

Rg: 3002431991, brasileiro(a), casado(a), agronomo, Telefone 

066.9984.1112. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias contados da juntado do AR (aviso de recebimento) nos 

autos.

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).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(s) executado(s), por meio do sistema RENAJUD. 

É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o(s) executado(s) venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que o(s) executado(s) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo 

juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução.Com essas considerações, 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, intimem-se as partes 

executadas, 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(s) devedor(es), intimando-o ainda, para 

que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio 

da(s) parte(s) devedora(s), sob pena de extinção da execução.DEFIRO, 

ainda, a penhora de bens em nome da(s) parte(s) devedora(s), via 

sistema RENAJUD, tornando inviável a sua transferência a terceiros sem a 

devida ordem ou autorização judicial.Efetuado o registro, caberá ao 

exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos.Não sendo localizado veículo em nome do(s) executado(s), 

via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 417792 Nr: 213-05.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LEANDRO PEREIRA - 

OAB:17.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº 417792.

VISTO

 Trata-se de Execução de Sentença proposta por PEREIRA, DABUL 

ADVOGADOS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando 

receber crédito decorrente de honorários advocatícios.

O executado concordou expressamente com o valor apontado pelo 

exequente (fls. 203).

Assim, HOMOLOGO os cálculos de fls. 175/177, porque aparentemente 

estão de acordo com o acórdão.

Em seguida, 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.

Após, 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 

c o n t a  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).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 3 de julho de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 382239 Nr: 10437-07.2006.811.0003
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALAIO FERRAGENS LTDA, RAUL ASTUTTI 

DELGADO, ANDREA ASTUTTI DELGADO, FRANCISCA ALVES DE 

ARAUJO, SAMUEL HENRIQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682-B/MT

 VISTO

A respeito da petição de fls. 146, onde o executado RAUL ASTUTTI 

DELGADO requer seja apreciado o pedido formulado nas páginas 122/139, 

novamente informo ao executado que a questão já foi decidida por meio 

das decisões de fls. 100/101 e 121.

Se o executado discorda das referidas decisões, deverá buscar a revisão 

delas por meio dos recursos cabíveis no CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 428611 Nr: 10707-26.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR DOS SANTOS, SOLANGE PAES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 INTMAÇÃO AO DRº EDNO DAMASCENA DE FARIAS representando o polo 

ativo, para efetuar o depósito do(s) valor(es) de diligências para que o(s) 

Oficial(is) de Justiça cumpra(m) o(s) mandad(s). Para providenciar o 

pagamento da diligência a parte deverá acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, preencher os campos, e 

posteriormente juntar o recibo original e a cópia do comprovante de 

depósito nos autos. Observando-se que é um valor para cada ato, tudo 

conforme Provimento 07/2017 CGJ/MT .

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006728-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA SUZUKI KIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 01/07/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008045-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Transfira o valor depositado nos autos para a conta do exequente. Após, 

arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 01/07/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006884-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEAS DIAS DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 02/07/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006909-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI BRISOT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 487 de 638



arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 02/07/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007311-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA RESENDE DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 02/07/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007458-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBAL ROMUALDO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 02/07/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371254 Nr: 15394-85.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENEJAN CALCADOS E CONFECCOES LTDA, 

ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA, ANTONIA JUSTINA DUARTE, 

JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, DARISVALDO BRANDAO DUARTE, CELIA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTI DELGADO - 

OAB:6682-B - MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS, para 

devolução dos autos nº 15394-85.2005.811.0003, Protocolo 371254, 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): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736736 Nr: 16022-93.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDE BARBOSA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.451, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito 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.... Assim, no que concerne 

ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, 

levando em consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido 

e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto 

a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a realização da perícia, 

intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 801569 Nr: 14994-22.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURISETE PEREIRA MOURA

 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:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito 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. (...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 
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perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 774749 Nr: 4176-11.2015.811.0003

 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: MARILENE DOS REIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito 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. (...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733682 Nr: 13628-16.2013.811.0003

 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: MARIA MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito 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. (...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 774349 Nr: 4041-96.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE MARIA REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito 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. (...) Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis
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 Cod. Proc.: 733777 Nr: 13693-11.2013.811.0003

 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: DEIJANIRA FRANCISCA PODADEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito 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. (... . Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 805051 Nr: 16320-17.2015.811.0003

 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: CLEMENTE ALVES DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito 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(...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733016 Nr: 13103-34.2013.811.0003

 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: JAIME AURELIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito 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. (... ) . Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 754689 Nr: 10153-18.2014.811.0003

 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: KATIA REGINA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito 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. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 
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desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005795-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DA CRUZ (AUTOR)

JOAQUIM NASCIMENTO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS CARTA PRECATÓRIA CITAÇÃO - 

GRATUITO Juízo Deprecante: 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Rondonópolis/MT Juízo Deprecado: Comarca de Jaciara/MT 

Dados do processo: Processo: 1005795-85.2017.8.11.0003, Valor causa: 

R$ 64.192,32, Tipo: Cível, Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes 

do processo: AUTOR: MARIA SOUZA DA CRUZ, JOAQUIM NASCIMENTO 

DA CRUZ RÉU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA REQUERIDA MARCIA FERNANDES 

CAVALCANTE DA CRUZ. Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 

221, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000, para, querendo, contestar 

no prazo legal. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. DESPACHO: “Vistos etc., Converto o julgamento em 

diligência. Cite-se e intime-se a ré Márcia Fernandes Cavalcante da Cruz, 

para, querendo, contestar no prazo legal. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir. Decorrido os prazos, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos com urgência para a sentença. Proceda-se à retificação, 

no Sistema PJE, do polo passivo da presente ação para incluir Márcia 

Fernandes Cavalcante da Cruz. Intimem-se. Às providências. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito. Rondonópolis - MT, 03 de julho de 2018. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito Assinatura eletrônica por ordem do MM. Juiz de Direito 

Edson Dias Reis, titular desta 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Rondonópolis. Jeannie Carla Costa Gonçalves - Gestora Judiciária Sede 

Juízo Deprecante: Rua Rio Branco, 2299, Jd. Guanabara, 

Rondonópolis-MT, CEP 78710-100, Fone: (66) 3410-6100

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 622229 Nr: 5297-22.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR ESTEVÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação para o advogado do réu, Dr. Getúlio Baldoino da Silva Terra 

Júnior, para que, no prazo legal, apresente os memorias finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333604 Nr: 4417-69.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 Intimação do advogado de defesa da designação de audiência para o dia 

29/08/2018 às 14:15h.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 614788 Nr: 5435-23.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLYCE ALVES SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam a análise da presente ação penal para fins de correição, 

motivos pelos quais determino que os autos venham conclusos ao 

magistrado que me sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 618844 Nr: 1941-19.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDO ERLEY INÁCIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam a análise da presente ação penal para fins de correição, 

motivos pelos quais determino que os autos venham conclusos ao 

magistrado que me sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 621101 Nr: 4238-96.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GONÇALVES PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam a análise da presente ação penal para fins de correição, 

motivos pelos quais determino que os autos venham conclusos ao 

magistrado que me sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 623903 Nr: 6609-33.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMYS CLAUDIO DA SILVA PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam a análise da presente ação penal para fins de correição, 

motivos pelos quais determino que os autos venham conclusos ao 

magistrado que me sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 631029 Nr: 3178-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACÍFICO GONÇALVES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHOANE MARRARA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:18.425/MT

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam a análise da presente ação penal para fins de correição, 

motivos pelos quais determino que os autos venham conclusos ao 

magistrado que me sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635657 Nr: 6823-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIELE MARIA ALVES, ADÉLIA MARIA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam a análise da presente ação penal para fins de correição, 

motivos pelos quais determino que os autos venham conclusos ao 

magistrado que me sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 651172 Nr: 817-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam a análise da presente ação penal para fins de correição, 

motivos pelos quais determino que os autos venham conclusos ao 

magistrado que me sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 611141 Nr: 1463-45.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO GOMES PINTO, HUDSON 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO MARK DE 

FREITAS - OAB:15143/O, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15.696 MT

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam a análise da presente ação penal para fins de correição, 

motivos pelos quais determino que os autos venham conclusos ao 

magistrado que me sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647085 Nr: 7713-89.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO JÚNIOR FREITAS DE ARAÚJO, 

NILTON CÉSAR DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam a análise da presente ação penal para fins de correição, 

motivos pelos quais determino que os autos venham conclusos ao 

magistrado que me sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 620574 Nr: 3717-54.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 492 de 638



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAMIL DE SOUZA BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21.833

 INTIMAÇÃO DA DRª. GLEICIANE GONÇALVES DA SILVA OAB/MT 21.833, 

DE QUE FOI NOMEADA PARA PROMOVER A DEFESA DATIVA DO 

ACUSADO DEJAMIL DE SOUZA BRUNO , FICANDO AINDA, INTIMADA 

PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR NOS 

AUTOS 3717-54.2014.811.0064

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 604587 Nr: 2356-70.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CÉZAR XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Com efeito, considerando que desde o recebimento da denúncia até a 

presente data decorreram 05 anos, 05 meses e 09 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 CAIO CÉZAR XAVIER. 

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. Após o trânsito em 

julgado, com fundamento nos arts. 336 e 347 do Código de Processo 

Penal, após a dedução das custas e despesas processuais, desde já 

autorizo o levantamento do valor remanescente recolhido a título de fiança, 

conforme documento de fls. 22 e 27. Para efetivação da ordem, determino 

a expedição dos alvarás correspondentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 620900 Nr: 4039-74.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MEIRA HONORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Com efeito, considerando que desde o recebimento da denúncia até a 

presente data decorreram 03 anos, 05 meses e 06 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 SÉRGIO MEIRA HONORIO. 

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. Após o trânsito em 

julgado, com fundamento nos arts. 336 e 347 do Código de Processo 

Penal, após a dedução das custas e despesas processuais, desde já 

autorizo o levantamento do valor remanescente recolhido a título de fiança, 

conforme documento de fls. 19/20 e 23. Para efetivação da ordem, 

determino a expedição dos alvarás correspondentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 620148 Nr: 3301-86.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Com efeito, considerando que desde o recebimento da denúncia até a 

presente data decorreram 03 anos, 07 meses e 01 dia, 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 VOLMIR RICARDO. 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. Após o trânsito em 

julgado, com fundamento nos arts. 336 e 347 do Código de Processo 

Penal, após a dedução das custas e despesas processuais, desde já 

autorizo o levantamento do valor remanescente recolhido a título de fiança, 

conforme documento de fls. 20 e 22. Para efetivação da ordem, determino 

a expedição dos alvarás correspondentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 620574 Nr: 3717-54.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAMIL DE SOUZA BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21.833

 Vistos em correição.

Determino a intimação do réu para que, no prazo de dez dias, constitua 

advogado ou informe não possuir condições financeiras para tanto, 

devendo ser consignado no mandado que, caso o réu não possua 

condições financeiras para contratar advogado, desde já nomeio a 

advogada Dra. Gleiciane Gonçalves da Silva- OAB/MT 21.833 para 

promover a defesa dativa do réu.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 603217 Nr: 946-74.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOMINGOS DA RESSUREIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Com efeito, considerando que entre o recebimento da denúncia até a 

suspensão condicional do processo decorreu 08 meses e 08 dias e entre 

a revogação do benefício com a volta do curso do processo até a 

presente data decorreram 04 anos e 01 dia, totalizando 04 anos, 08 

meses e 09 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 

MAURO DOMINGOS DA RESSUREIÇÃO. 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. Após o trânsito em julgado, com fundamento nos 

arts. 336 e 347 do Código de Processo Penal, após a dedução das custas 

e despesas processuais, desde já autorizo o levantamento do valor 

remanescente recolhido a título de fiança, conforme documento de fls. 

27/28. Para efetivação da ordem, determino a expedição dos alvarás 

correspondentes.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613278 Nr: 3811-36.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT, JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17.860-MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704-MT
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 Pelo exposto, forte no artigo 316, CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA e, CONCEDO a liberdade provisória a 

VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, bem como imponho as 

seguintes medidas cautelares:1) Comparecer mensalmente a este juízo, a 

fim de informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);2) Comparecer 

a todos os atos do processo (art. 319, VIII); 3) Não mudar de residência ou 

se ausentarem da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso 

prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); e4) Não frequentar lugares de 

má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP). Ademais, expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do denunciado, para 

colocá-lo em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer preso, 

bem como comunique ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Sinop/MT, acerca da presente decisão.De outro giro, visando a 

regularização processual, determino que no ato de soltura, seja o acusado 

citado, para responder a acusação no prazo de 10 (dez) dias, bem ofertar 

resposta à acusação já que possui advogado devidamente constituído nos 

autos.Realizada a citação e juntada a defesa prévia, manifeste-se o 

Ministério Público e em seguida, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Às providências. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar 

de réu preso.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 668561 Nr: 1353-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILCELENE FRAGA SILVA, ELISMAR NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Diante do exposto, Decido:I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios 

de autoria e materialidade. II – Designo para o dia 04 de julho de 2018, às 

150h30min, audiência de instrução e julgamento.III – Requisitem-se os réus 

e as testemunhas e intimem-se as partes.IV – Requisite-se ainda o laudo 

definitivo, concedendo ao Diretor da Politec local o prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas para apresentação em juízo, sob as penas de lei. 

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de 

Direito em cumulação legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672285 Nr: 4549-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SILVA SOUZA, BORIS SACAROV 

SOFTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:16.330-MT, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.924-MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA 

- OAB/MT 16.330 e do Dr. FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB/MT 

14924, da designação da audiencia para o dia 04/07/2018 as 14:15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 661811 Nr: 10416-56.2017.811.0064

 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): ELKJAI PEREIRA DE ANDRADE, RAFAEL 

SCHWEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, NYLVAN JOSÉ DA SILVA - OAB:17805-MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 

ELKJAI PEREIRA DE ANDRADE, como incursos nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06. Por conseguinte, ABSOLVO RAFAEL SCHWEGER 

das imputações vertidas na denúncia, e o faço com fulcro no art. 386, inc. 

III (Delito de Receptação) e inc. VII (Tráfico de Drogas).3.1. Dosimetria da 

pena.(...)Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664063 Nr: 12524-58.2017.811.0064

 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): MEIRE FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré MEIRE FAGUNDES 

DA SILVA, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06. 3.1. Dosimetria da pena(...) Após o trânsito em julgado, 

lance-se o nome da condenada no rol dos culpados.Observem-se as 

demais orientações da Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta 

condenação.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659850 Nr: 8872-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Código: 659850

Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante em face de Lindomar de Souza 

Neves, pela suposta prática dos crimes descritos nos Artigos 147 e 163, 

ambos do Código Penal.

 A defesa do acusado formulou requerimento, aduzindo, em síntese que 

consta no Banco Nacional de Mandados de Prisões do CNJ mandado de 

prisão expedido em desfavor do indiciado, apesar de ter sido concedida a 

liberdade provisória ao flagranteado, juntou documentos às fls. 105/107.

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, não se opôs ao 

pedido da defesa (fls. 113).

 É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, verifica-se dos autos que é o caso do acolhimento do pedido 

de fls. 103/104.

Isso porque, em consulta ao sistema Apolo nesta data, não consta 

nenhum decreto preventivo em desfavor do acusado, isso emitido por este 

Juízo.

 Consigno, ainda, que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, concedeu a liminar pleiteada pela defesa e determinou a 

expedição do alvará de soltura, consoante se verifica de fls. 78/79.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, determino o 

imediato recolhimento e baixa de mandado de prisão expedido em 

desfavor do acusado, junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisões e 

no SINESP.

 Por fim, determino que a Sra. Gestora Judicial oficie-se à Delegacia 

Especializada de Defesa da Mulher, Delegacia Regional de Policia 

Judiciária Civil, Delegacia da Policia Federal, Comandante do 5º Batalhão 

da Policia Militar, todas de Rondonópolis, solicitando a devolução do 

mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do indiciado.

 Solicitando, ainda, que procedam-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Após, tudo cumprido, determino o imediato arquivamento dos autos, com 

as baixas e anotações necessárias.

 Intime-se.

 Às providências.

 CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.
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 Rondonópolis, 27 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658769 Nr: 7850-37.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BINHO DE TAL OU CLAUDOMIRO CARRIJO, 

FERNANDA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Código: 658769

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 316.

Com efeito, converto o julgamento em diligência, visando o princípio da 

verdade real, determino que oficie-se à Delegacia Especializada de Defesa 

da Mulher, para que encaminhem a este Juízo o laudo pericial de áudio e 

vídeo, conforme consta de requisição de fls. 115, sendo que o referido 

laudo deverá ser encaminhado no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Por fim, com a juntada do laudo, e não havendo requerimentos pendentes, 

determino vista dos autos ao Ministério Público.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 315036 Nr: 76-68.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 Código: 315036

Vistos etc.

Inobstante o teor da cota ministerial de fls. 226, contudo, não localizei nos 

autos o endereço da vítima Mayane Alves de Souza, visando à intimação 

da ofendida.

 Dessa forma, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641483 Nr: 2949-60.2016.811.0064

 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: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina dos Reis Beltrão 

Guimarães - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 12.552, ROSANGELA MARIA PINHEIRO - OAB:19.322--B

 Processo nº 2949-60.2016.811.0064 – Código 641483.

Vistos etc.

Trata-se ação de regulamentação de guarda com pedido de liminar 

“inaudita altera pars” proposta por LUZIMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE 

em face de VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados na peça 

vestibular.

 A inicial foi devidamente instruída por documentos fls. 06/19.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida, sendo 

designada audiência de conciliação e postergada a análise da tutela 

antecipada para ser apreciada após realização do estudo psicossocial 

com as partes (fls. 30/31).

Nota-se que, a requerida foi citada em 29 de outubro de 2015 (fl. 31).

Consta, ainda, parecer técnico da Equipe Multidisciplinar (fls. 42/44).

Infere-se, também, Contestação e Réplica às fls. 46/68 e fls. 76/89.

Verifica-se decisão do Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca declinando da competência em favor deste Juízo (fls. 91/92).

Redistribuído o feito, o Ministério Público opinou para que fosse deferida a 

guarda dos filhos à genitora, regulamentando o direito de visitas do 

genitor, bem como manifestou para que fosse concedida autorização para 

que o requerente pudesse viajar com seus filhos, pugnando, ainda, pela 

elaboração de estudo psicossocial, a fim de verificar suposta ocorrência 

de alienação parental por qualquer parte dos genitores, o que foi deferido 

por este Juízo nos termos expostos na decisão de fls. 112/114.

 Com efeito, fora devidamente realizada audiência de conciliação, a qual 

restou infrutífera, ante a impossibilidade de composição amigável entre as 

partes (fls. 139/139. vº).

Além disso, consta termo de audiência de instrução e julgamento para o 

dia 14/09/2017 (fl. 186).

 Outrossim, encontra-se carreado aos autos relatórios psicossocial (fl. 

188/196).

 O Parquet requereu que fosse agendada nova audiência de conciliação, 

instrução e julgamento (fl. 22).

 Depreende-se dos autos, também, certidão e cópia da sentença da Ação 

Penal nº 6883-60.2015.811.0064– código 635720 às fls. 231/233.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

 Assim, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que se 

façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo para 

conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 
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agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013). “ grifos nosso.

 Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 No caso concreto, não há situação de risco e vulnerabilidade das partes, 

logo, a conclusão que se impõe é, que a competência para processar e 

julgar a presente demanda, não é Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca.

 Isso porque não se tem como garantir que as partes estão atualmente 

envolvidas em situação de perigo, tanto que o Ministério Público postulou 

pela absolvição do requerido Luzimário Bezerra Cavalcante crimes que lhe 

foram imputados na Ação Penal nº 6883-60.2015.811.0064 – código 

635720, conforme cópia da sentença à fls. 232/233.

Ademais, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, englobando 

tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência deste Juízo, 

observo que as medidas protet ivas de Urgência nº 

5982-92.2015.811.0064 (Código 634696) foi arquivada em 21 de setembro 

de 2017, conforme relatório de fl. 234.

 Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

Dispõe o Enunciado nº 3 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência 

Doméstica): “A competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher é restrita às medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações relativas a direito de 

família ser processadas e julgadas pelas Varas de Família” grifos nosso.

Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que afirmou “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

SUSCITANTE – 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS – 

SUSCITADO – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – 

AÇÃO PRINCIPAL REMETIDA PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

– NECESSIDADE DE REMESSA DA EXECUÇÃO AO JUÍZO NO QUAL 

TRAMITA A AÇÃO PRINCIPAL - INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE CARÁTER CRIMINAL AO EXEQUENTE - PENSÃO ALIMENTÍCIA 

CARÁTER CÍVEL - CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO - COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS – CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido da 

inicial de alimentos mostra-se totalmente desvinculado da prática de 

violência familiar contra qualquer das partes, porquanto diz respeito 

apenas a execução dos alimentos provisórios fixados em favor do autor 

que alcançou a maioridade civil. Dinâmica processual que evidencia que a 

Ação de Alimentos (demanda principal) que tramitava na Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher foi 

redistribuída à 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis. A 

execução dos alimentos provisórios, portanto, deve tramitar apenso à 

demanda principal (inteligência do artigo 516, II, do CPC). CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA nº 1012090-50.2017.8.11.0000 - Segunda Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Exm. Sr. Desembargador 

GUIOMAR TEODORO BORGES - Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 

grifos nosso”.

 Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com 

certeza, situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado 

pela mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui 

caráter puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de 

urgência, previstas na Lei 11.340/2006.

Além disso, em meu sentir, não há situação de risco, mostrando-se 

desnecessária a ação cível em questão tramitar perante este Juízo.

Tal entendimento se coaduna com a doutrina de Rogério Sanches Cunha 

que, ao apreciar o tema, esclarece:

“(...) Ao Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

cabe, apenas, determinar a separação de corpos, assim entendida como 

uma medida protetiva de urgência. A ação principal, de separação judicial, 

dissolução de sociedade de fato, nulidade ou anulação de casamento etc. 

deverá ser proposta perante a vara cível indicada pelas normas de 

organização judiciária (nas grandes comarcas, geralmente, há vara 

privativas de família para esse fim). Pensamento diverso levaria a 

conclusão de que os Juizados seriam competentes, também,v.g, para a 

ação de conversão de separação judicial em divórcio, para as ações 

revisionais ou exoneratórias, nas quais se discutiam cláusula relativa a 

alimentos, ou, ainda, para a ação de regulamentação de visitas, para a 

ação de alteração de guarda etc.

Ocorreria, nesse caso, um total esvaziamento das varas da família com o 

deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Não foi essa, decerto, a intenção do legislador. 

Seu objetivo foi claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção de 

medidas de urgência, necessárias num exato momento, sempre em 

proteção da mulher. A partir dai, o que deixa de ser urgente foge, por 

completo da competência dos Juizados e deve ser discutido pelas vias 

adequadas, conforme indicar a organização judiciária local. (...)” grifos 

nosso. Cunha Rogério Sanches, Violência Doméstica: Lei Maria da Penha: 

comentada artigo por artigo, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista 

Pinto – 5º edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, pág160.

 Desta forma, torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 

Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente estão vitimadas pela 

violência.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além do mais, a amplitude da competência conferida pela Lei 

11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao 

mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões 

jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e 

indiretamente desse fato. Trata-se de providência que a um só tempo 

facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao 

Poder Judiciário e lhe confere real proteção. Assim, para o 

estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência 

Doméstica ou Familiar contra a Mulher nas ações de natureza civil 

(notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a 

correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência 

doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, 

apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, II, IV e 

V; 23, III e IV; e 24 (que assumem natureza civil). Além disso, para a 

fixação dessa competência da Vara Especializada da Violência Doméstica 

ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no momento do ajuizamento da 

ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A DEMANDANTE SE ENCONTRE 

SUBMETIDA, A ENSEJAR, POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB 

PENA DE BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. 

Informativo nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. 

(...)” grifos nosso.

Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, não obstante o teor da r. decisão de fls. 91/92, que declinou 

da competência em favor deste Juízo com fundamento no Artigo 14 da Lei 

nº 11.340/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.

Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.

Todavia, caso o douto Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca mantenha a r. decisum anteriormente prolatada, serve a presente 

decisão desde logo como conflito negativo de competência, devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias, com a remessa dos autos 

ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.

Às providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 28 de junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 496 de 638



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649423 Nr: 9707-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA GUIMARAES - 

OAB:12225 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 12.552, ROSANGELA MARIA PINHEIRO - OAB:19.322--B

 Processo: nº 9707-55.2016.811.0064 – Código 649423.

Vistos etc.

Trata-se o presente feito de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens 

c/c pedido liminar ajuizada por Luzimário Bezerra Cavalcante em face de 

Vera Lúcia Pereira da Silva, ambos qualificados nos autos.

A inicial foi devidamente instruída por documentos fls. 05/36.

Nota-se que, a requerida foi citada em 29 de outubro de 2015 (fl. 44).

Infere-se, também, Contestação e Réplica às fls. 47/57 e fls. 58/63.

Com efeito, fora devidamente realizada audiência de conciliação, a qual 

restou infrutífera, ante a impossibilidade de composição amigável entre as 

partes (fls. 70/71).

Verifica-se decisão do Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca declinando da competência em favor deste Juízo (fls. 73/73.vº).

Redistribuído o feito, procedeu-se ao apensamento destes autos ao 

processo nº. 2949-60.2016.811.0064 - Código 641483.

Depreende-se dos autos, também, certidão e cópia da sentença da Ação 

Penal nº 6883-60.2015.811.0064– código 635720 às fls. 116/118.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

 Assim, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que se 

façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo para 

conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013). “ grifos nosso.

 Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 No caso concreto, não há situação de risco e vulnerabilidade das partes, 

logo, a conclusão que se impõe é, que a competência para processar e 

julgar a presente demanda, não é Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca.

 Isso porque não se tem como garantir que as partes estão atualmente 

envolvidas em situação de perigo, tanto que o Ministério Público postulou 

pela absolvição do requerido Luzimário Bezerra Cavalcante crimes que lhe 

foram imputados na Ação Penal nº 6883-60.2015.811.0064 – código 

635720, conforme cópia da sentença à fls. 116/118.

Ademais, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, englobando 

tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência deste Juízo, 

observo que as medidas protet ivas de Urgência nº 

5982-92.2015.811.0064 (Código 634696) foi arquivada em 21 de setembro 

de 2017, conforme relatório de fl. 119.

 Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

Dispõe o Enunciado nº 3 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência 

Doméstica): “A competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher é restrita às medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações relativas a direito de 

família ser processadas e julgadas pelas Varas de Família” grifos nosso.

Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que afirmou “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

SUSCITANTE – 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS – 

SUSCITADO – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – 

AÇÃO PRINCIPAL REMETIDA PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

– NECESSIDADE DE REMESSA DA EXECUÇÃO AO JUÍZO NO QUAL 

TRAMITA A AÇÃO PRINCIPAL - INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE CARÁTER CRIMINAL AO EXEQUENTE - PENSÃO ALIMENTÍCIA 

CARÁTER CÍVEL - CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO - COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS – CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido da 

inicial de alimentos mostra-se totalmente desvinculado da prática de 

violência familiar contra qualquer das partes, porquanto diz respeito 

apenas a execução dos alimentos provisórios fixados em favor do autor 

que alcançou a maioridade civil. Dinâmica processual que evidencia que a 

Ação de Alimentos (demanda principal) que tramitava na Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher foi 

redistribuída à 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis. A 

execução dos alimentos provisórios, portanto, deve tramitar apenso à 

demanda principal (inteligência do artigo 516, II, do CPC). CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA nº 1012090-50.2017.8.11.0000 - Segunda Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Exm. Sr. Desembargador 

GUIOMAR TEODORO BORGES - Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 

grifos nosso”.

 Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com 

certeza, situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado 

pela mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui 

caráter puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de 

urgência, previstas na Lei 11.340/2006.

Além disso, em meu sentir, não há situação de risco, mostrando-se 

desnecessária a ação cível em questão tramitar perante este Juízo.

Tal entendimento se coaduna com a doutrina de Rogério Sanches Cunha 

que, ao apreciar o tema, esclarece:

“(...) Ao Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

cabe, apenas, determinar a separação de corpos, assim entendida como 

uma medida protetiva de urgência. A ação principal, de separação judicial, 

dissolução de sociedade de fato, nulidade ou anulação de casamento etc. 
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deverá ser proposta perante a vara cível indicada pelas normas de 

organização judiciária (nas grandes comarcas, geralmente, há vara 

privativas de família para esse fim). Pensamento diverso levaria a 

conclusão de que os Juizados seriam competentes, também,v.g, para a 

ação de conversão de separação judicial em divórcio, para as ações 

revisionais ou exoneratórias, nas quais se discutiam cláusula relativa a 

alimentos, ou, ainda, para a ação de regulamentação de visitas, para a 

ação de alteração de guarda etc.

Ocorreria, nesse caso, um total esvaziamento das varas da família com o 

deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Não foi essa, decerto, a intenção do legislador. 

Seu objetivo foi claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção de 

medidas de urgência, necessárias num exato momento, sempre em 

proteção da mulher. A partir dai, o que deixa de ser urgente foge, por 

completo da competência dos Juizados e deve ser discutido pelas vias 

adequadas, conforme indicar a organização judiciária local. (...)” grifos 

nosso. Cunha Rogério Sanches, Violência Doméstica: Lei Maria da Penha: 

comentada artigo por artigo, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista 

Pinto – 5º edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, pág160.

 Desta forma, torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 

Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente estão vitimadas pela 

violência.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além do mais, a amplitude da competência conferida pela Lei 

11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao 

mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões 

jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e 

indiretamente desse fato. Trata-se de providência que a um só tempo 

facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao 

Poder Judiciário e lhe confere real proteção. Assim, para o 

estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência 

Doméstica ou Familiar contra a Mulher nas ações de natureza civil 

(notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a 

correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência 

doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, 

apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, II, IV e 

V; 23, III e IV; e 24 (que assumem natureza civil). Além disso, para a 

fixação dessa competência da Vara Especializada da Violência Doméstica 

ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no momento do ajuizamento da 

ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A DEMANDANTE SE ENCONTRE 

SUBMETIDA, A ENSEJAR, POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB 

PENA DE BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. 

Informativo nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. 

(...)” grifos nosso.

Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, não obstante o teor da r. decisão de fls. 73/73.vº, que 

declinou da competência em favor deste Juízo com fundamento no Artigo 

14 da Lei nº 11.340/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e 

remessa dos autos, com as nossas homenagens, à 2ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo.

Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.

Todavia, caso o douto Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca mantenha a r. decisum anteriormente prolatada, serve a presente 

decisão desde logo como conflito negativo de competência, devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias, com a remessa dos autos 

ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.

Às providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 28 de junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651280 Nr: 925-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA GUIMARAES - 

OAB:12225 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 12.552, ROSANGELA MARIA PINHEIRO - OAB:19.322--B

 Processo nº 925-25.2017.811.0064 (Código 651280)

Vistos etc.

Cuida-se de ação de oferecimento de alimentos proposta por LUZIMÁRIO 

BEZERRA CAVALCANTE em face de VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA 

CAVALCANTE.

A inicial foi devidamente instruída por documentos fls. 05/15.

Com efeito, fora devidamente realizada audiência de conciliação, a qual 

restou infrutífera, ante a impossibilidade de composição amigável entre as 

partes (fl. 18 e fls. 21/22).

Verifica-se decisão do Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca declinando da competência em favor deste Juízo (fl. 166).

Depreende-se dos autos, também, certidão e cópia da sentença da Ação 

Penal nº 6883-60.2015.811.0064– código 635720 às fls. 184/186.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

 Assim, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que se 

façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo para 

conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 
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conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013). “ grifos nosso.

 Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 No caso concreto, não há situação de risco e vulnerabilidade das partes, 

logo, a conclusão que se impõe é, que a competência para processar e 

julgar a presente demanda, não é Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca.

 Isso porque não se tem como garantir que as partes estão atualmente 

envolvidas em situação de perigo, tanto que o Ministério Público postulou 

pela absolvição do requerido Luzimário Bezerra Cavalcante crimes que lhe 

foram imputados na Ação Penal nº 6883-60.2015.811.0064 – código 

635720, conforme cópia da sentença à fls. 185/186.

Ademais, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, englobando 

tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência deste Juízo, 

observo que as medidas protet ivas de Urgência nº 

5982-92.2015.811.0064 (Código 634696) foi arquivada em 21 de setembro 

de 2017, conforme relatório de fl. 187.

 Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

Dispõe o Enunciado nº 3 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência 

Doméstica): “A competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher é restrita às medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações relativas a direito de 

família ser processadas e julgadas pelas Varas de Família” grifos nosso.

Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que afirmou “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

SUSCITANTE – 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS – 

SUSCITADO – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – 

AÇÃO PRINCIPAL REMETIDA PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

– NECESSIDADE DE REMESSA DA EXECUÇÃO AO JUÍZO NO QUAL 

TRAMITA A AÇÃO PRINCIPAL - INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE CARÁTER CRIMINAL AO EXEQUENTE - PENSÃO ALIMENTÍCIA 

CARÁTER CÍVEL - CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO - COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS – CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido da 

inicial de alimentos mostra-se totalmente desvinculado da prática de 

violência familiar contra qualquer das partes, porquanto diz respeito 

apenas a execução dos alimentos provisórios fixados em favor do autor 

que alcançou a maioridade civil. Dinâmica processual que evidencia que a 

Ação de Alimentos (demanda principal) que tramitava na Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher foi 

redistribuída à 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis. A 

execução dos alimentos provisórios, portanto, deve tramitar apenso à 

demanda principal (inteligência do artigo 516, II, do CPC). CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA nº 1012090-50.2017.8.11.0000 - Segunda Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Exm. Sr. Desembargador 

GUIOMAR TEODORO BORGES - Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 

grifos nosso”.

 Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com 

certeza, situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado 

pela mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui 

caráter puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de 

urgência, previstas na Lei 11.340/2006.

Além disso, em meu sentir, não há situação de risco, mostrando-se 

desnecessária a ação cível em questão tramitar perante este Juízo.

Tal entendimento se coaduna com a doutrina de Rogério Sanches Cunha 

que, ao apreciar o tema, esclarece:

“(...) Ao Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

cabe, apenas, determinar a separação de corpos, assim entendida como 

uma medida protetiva de urgência. A ação principal, de separação judicial, 

dissolução de sociedade de fato, nulidade ou anulação de casamento etc. 

deverá ser proposta perante a vara cível indicada pelas normas de 

organização judiciária (nas grandes comarcas, geralmente, há vara 

privativas de família para esse fim). Pensamento diverso levaria a 

conclusão de que os Juizados seriam competentes, também,v.g, para a 

ação de conversão de separação judicial em divórcio, para as ações 

revisionais ou exoneratórias, nas quais se discutiam cláusula relativa a 

alimentos, ou, ainda, para a ação de regulamentação de visitas, para a 

ação de alteração de guarda etc.

Ocorreria, nesse caso, um total esvaziamento das varas da família com o 

deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Não foi essa, decerto, a intenção do legislador. 

Seu objetivo foi claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção de 

medidas de urgência, necessárias num exato momento, sempre em 

proteção da mulher. A partir dai, o que deixa de ser urgente foge, por 

completo da competência dos Juizados e deve ser discutido pelas vias 

adequadas, conforme indicar a organização judiciária local. (...)” grifos 

nosso. Cunha Rogério Sanches, Violência Doméstica: Lei Maria da Penha: 

comentada artigo por artigo, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista 

Pinto – 5º edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, pág160.

 Desta forma, torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 

Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente estão vitimadas pela 

violência.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além do mais, a amplitude da competência conferida pela Lei 

11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao 

mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões 

jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e 

indiretamente desse fato. Trata-se de providência que a um só tempo 

facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao 

Poder Judiciário e lhe confere real proteção. Assim, para o 

estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência 

Doméstica ou Familiar contra a Mulher nas ações de natureza civil 

(notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a 

correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência 

doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, 

apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, II, IV e 

V; 23, III e IV; e 24 (que assumem natureza civil). Além disso, para a 

fixação dessa competência da Vara Especializada da Violência Doméstica 

ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no momento do ajuizamento da 

ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A DEMANDANTE SE ENCONTRE 

SUBMETIDA, A ENSEJAR, POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB 

PENA DE BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. 

Informativo nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. 

(...)” grifos nosso.

Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, não obstante o teor da r. decisão de fls. 91/92, que declinou 

da competência em favor deste Juízo com fundamento no Artigo 14 da Lei 

nº 11.340/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.

Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.

Todavia, caso o douto Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca mantenha a r. decisum anteriormente prolatada, serve a presente 

decisão desde logo como conflito negativo de competência, devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias, com a remessa dos autos 

ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.

Às providências.

 Expeça o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 499 de 638



 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 28 de junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 608801 Nr: 6680-06.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBC, DCDA, HNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT, Josenildo Santos Rodrigues - OAB:22474, MILENE 

DOS REIS MAIA - OAB:15.994-MT

 (...) ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. retro. 

qual também adoto por fundamento, INDEFIRO o pedido de fls. 194/198.Por 

fim, determino que oficie-se à Comarca de Goiânia – Vara de Precatórias, 

solicitando-se a mídia audiovisual das audiência ocorrida em 18/06/2018 

(fls. 209). Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de Junho de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 623209 Nr: 6113-04.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelson Giordani Miranda da 

Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, DINAIR CRISTINA DE PAULA - OAB:18.040/MT

 Código: 623209

Vistos etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado do v. acordão de fls. 380/388, 

conforme certidão de fls. 395 arquivem-se estes autos, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628566 Nr: 1223-85.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RIBEIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 77, dando conta da não intimação da vítima 

Gislaine Athais da Silva Pinheiro, dê-se vista a Sua Excelência o digno 

Promotor de Justiça, para que se manifeste e, se for o caso, decline o 

atual endereço da mesma.

Consequentemente, fica suspensa a presente audiência, que será 

redesignada em data posterior a manifestação ministerial.

Outrossim, dê-se vistas dos autos à defesa do acusado para 

manifestar-se acerca da não intimação das testemunhas Aparecida Alves 

Cardoso e José Raimundo Morais de Oliveira.

Ademais, proceda-se a intimação do acusado no endereço fornecido na 

certidão de fl. 49, sendo o da Rua Campo Grande (próximo ao Posto 

Buriti), n° 1797, Bairro Jardim Tropical, Rondonópolis/MT.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, 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.: 624681 Nr: 7148-96.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT-17088

 Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva das 

testemunhas Wellington Alves da Silva e Rosana Peixoto de Souza.

Ademais, dou por encerrada a presente instrução processual, 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.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, 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.: 619129 Nr: 2225-27.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR MORAES 

COELHO - OAB:24543-O, ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - OAB:OAB/MT 

14.553

 Vistos etc.

Primeiramente, defiro a juntada do pedido de redesignação da presente 

audiência, formulado às fls. retro.

Ademais, ante a não intimação da acusada Vanessa Pereira dos Santos 

Gonçalves, redesigno a presente solenidade para o dia 25/09/2018 às 

15h30min, saindo os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para as 

testemunhas Maria Aparecida Pereira da Silva e Elaine Alves Tenorio.

Ademais, proceda-se a intimação da acusada no endereço fornecido às 

fls. 121/123, sendo o da Rua São Benedito, s/n°, Quadra 23, Lote 18, 

Bairro Parque São Jorge, Rondonópolis/MT.

Outrossim, dê-se vistas dos autos à defesa do acusado para 

manifestar-se acerca da não intimação da testemunha Robson Pereira dos 

Santos.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, 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.: 644466 Nr: 5493-21.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO BRUNO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 ISTO POSTO, nos termos do artigo 115, 107, inciso IV, primeira figura, 

artigo 109, inciso VI c/c 110, § 1º, 115 e 119, todos do Código Penal 

Brasileiro e, ainda, artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face do acusado ITALO BRUNO 

DA SILVA, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva 

estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste 

feito.Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a 
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sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Por fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, 

bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna 

Mellissa Pinheiro Moreira – Estagiária, 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.: 620617 Nr: 3759-06.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11.415

 Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva das 

testemunhas Felizardo Paixão Júnior, Magdália e Juliana Pelissari Arcos, 

formulado pelo Ministério Público à fl. 107.

 Ademais, expeça-se carta precatória, objetivando a inquirição da vítima 

Diana Leia Reis da Silva e do acusado José Luiz da Silva Júnior, no 

endereço fornecido à fl. 102, sendo o da Rua da Coudelaria KM 100, Casa 

03, Bairro Vila Ipê, CEP: 13044-380, Campinas/SP.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, 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.: 626075 Nr: 8161-33.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSON GIORDANI MIRANDA 

DA SILVA - OAB:15.617

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado RODRIGO ALVES DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com 

fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal.Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Nada mais havendo 

a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira – Estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674931 Nr: 6856-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL COSMOS SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 (...)Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

face de MANOEL COSMOS SILVA NETO(...)O acusado apresentou 

resposta à acusação com pedido de revogação de prisão preventiva, 

aduzindo, em síntese, que o acusado não concorda com a acusação que 

lhe é imposta, bem como se reservará para sua defesa em alegações 

finais(...)O Ministério Público, (...) opinou pelo não acolhimento das 

alegações arguidas pela defesa, além de requer o prosseguimento dos 

autos (...)bem como opinou pelo indeferimento do pedido de revogação 

e/ou substituição da prisão preventiva (fls. 92).É o relatório. Passo a 

decidir.Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 88/90) não foram arguidas preliminares (...)Por tais razões, 

designo audiência de instrução para o dia 11/07/2018, às 17h10min.(...)DO 

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:No caso vertente, 

vê-se dos autos que os motivos esposados na r. decisão que decretou a 

prisão preventiva continuam presentes, uma vez que é clarividente a 

presença dos indícios da autoria e da materialidade delitiva, além do 

reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantia da 

ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal.Por outro lado, não 

houve alteração na situação fática até o presente momento, pois ainda 

persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, que estão 

resguardando a integridade física, psicológica e moral da vítima, bem como 

a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere na prática delitiva, 

mormente considerando que houve o descumprimento de medidas 

protetivas anteriormente fixadas por este Juízo(...) ISTO POSTO, em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 92, mantenho integralmente 

o decreto preventivo, razão pela qual INDEFIRO o pleito de fls. 88/90, vez 

que permanecem os requisitos e fundamentos dos Artigos 312 e 313 do 

Código de Processo Penal.Notifiquem-se. Intimem-se.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de Junho de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 676164 Nr: 8022-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813 MT

 Código: 676164

Vistos etc.

Trata-se, na espécie, de Pedido de Revogação da prisão preventiva e/ou 

substituição por medidas cautelares interposto por LUIZ CLAUDIO 

BARBOSA DE LIMA, aduzindo, em síntese, a ausência de requisitos para a 

manutenção da prisão preventiva (fls. 77/82).

Juntou documentos às fls. 84/89.

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, opinou pelo 

indeferimento do pleito, por entender que persistem os motivos que 

ensejaram a decretação da prisão cautelar (fls. 91).

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se que deve ser indeferido o 

pedido de fls. 77/82, formulado pela defesa do indiciado.

 Isso porque, verifica-se que realmente é de rigor que este Juízo 

mantenha, por ora, a manutenção da prisão preventiva do autuado, eis 

que se fazem presentes os requisitos que autorizam a sua prisão 

preventiva, sobretudo, porque a vítima relatou perante a Equipe 

Multidisciplinar desse Juízo a gravidade dos fatos, bem como o seu temor 

caso o acusado seja posto em liberdade.

 Assim, não existem elementos novos a autorizar a revogação do decreto 

preventivo, vez que não houve alteração na situação fática até o presente 

momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão 

preventiva, bem como a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere 

na prática delitiva e coloque em risco a vida da vitima.

 Além disso, também não é o caso de aplicar as medidas cautelares 

alternativas à prisão, porque no presente caso, não são adequadas em 

razão da gravidade do crime (Artigo 282, inc. II do Código de Processo 

Penal) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, MANTENHO 

INTEGRALMENTE O DECRETO PREVENTIVO, razão pela qual INDEFIRO o 

pleito de fls. 77/82, vez que permanecem os requisitos e fundamentos nos 

Artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Notifiquem-se.
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 Às providências.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Rondonópolis, 29 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673213 Nr: 5347-09.2018.811.0064

 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: GCFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REZU COSTA RIBEIRO FILHO - 

OAB:OAB/MS 18.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19490-MT

 Processo nº 5347-09.2018.811.0064 (Código 673213)

Vistos etc.

Trata-se AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C FIXAÇÃO 

DE ALIMETOS ajuizada GILL CESAR FERREIRA DE FREITAS em face de 

ROBERTA AMARAL CAMPOS.

Com efeito, foi realizada a audiência de conciliação, a qual restou 

prejudicada, tendo em vista a impossibilidade dos litigantes pactuarem um 

acordo acerca da demanda, consoante se observa do termo acostado à 

fl. 73.

Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

Extrai-se dos autos, pedido postulado pela parte requerida, a fim de que 

seja arbitrado a titulo de alimentos provisórios o valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) para custear as despesas da menor Valentina Amaral 

Campos Ferreira (fls. 28.vº/34 e documentos fls. 35/42).

Assim, nota-se que restou comprovado no feito o vínculo parental que 

enseja a obrigatoriedade do genitor pagar alimentos à prole, nos termos 

dos Artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil (certidão de nascimento à fl. 14).

Todavia, analisando as alegações e os documentos trazidos na 

manifestação (fls. 28vº/42), verifico que a fixação provisional de alimentos 

não deve prosperar, uma vez que há escassez de prova quanto aos 

ganhos do requerente, restando prejudicado o pedido de fixação de 

alimentos provisórios no valor pleiteado.

Por outro lado, conclui-se que a todo aquele que solicitar alimentos, deverá 

tê-los de imediato, cabendo ao requerente, no curso do processo, 

manifestar-se acerca da possibilidade do cumprimento da obrigação, 

razoável à satisfação das necessidades concretas.

 Dessa forma, considerando-se a prova da paternidade e demonstrada 

necessidade da menor, arbitro os alimentos provisórios no patamar de 

10.000,00 (dez mil reais), devidos a partir da citação, a serem depositados 

mensalmente na conta bancária informada à fl. 33vº, até o dia 10 (dez) de 

cada mês.

Ademais, no intuito de resguardar o interesse da menor, que, como noticia 

o petitório de fls. 28.vº/42, se encontra sob a responsabilidade da 

requerida, DEFIRO a guarda provisória de Valentina Amaral Campos 

Ferreira em favor da sua genitora Roberta Amaral Campos, devendo a 

mesma ser intimada para assinar o respectivo termo (Artigo 32 Lei 

8.069/90 - ECA).

 A requerida deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 

caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste Juízo providência necessária à proteção 

do infante.

No mais, considerando que a regularização de visitas materializa o direito 

da infante em conviver com seu genitor, garantindo o desenvolvimento de 

um vínculo afetivo e saudável entre ambos, fixo o direito de visitas do 

requerente Gill Cesar Ferreira de Freitas da seguinte forma, “verbis”:

• As visitas do genitor se consubstanciarão em finais de semanas 

alternados, devendo retirar a menor da casa da genitora às 08h00min. do 

sábado e entregá-la às 18h00min. do domingo.

• Em relação ao período de férias, a menor ficará 10 (dez) dias do mês de 

julho e 10 (dez) dias do mês de janeiro com o pai, devendo o requerente 

retirar e depois entregar a menor na casa da requerida.

• A menor ficará aos cuidados do genitor na data em que se comemora o 

dia dos pais, da mesma forma, a infante ficará com sua genitora no dia 

das mães.

 • As festividades de carnaval, semana santa, natal e ano novo, serão 

divididas alternadamente entre os genitores, começando no natal do ano 

ímpar com a mãe e o ano novo com o pai, no ano posterior, o natal será 

com o genitor e o ano novo com a genitora e assim sucessivamente.

 • O genitor deverá retirar a menor da casa da requerida às 18h00min. do 

dia anterior ao feriado e entregá-la às 08h00min. do dia seguinte ao 

feriado.

Cientifique-se, ainda, ao requerente acerca do cumprimento das medidas 

protetivas de urgência deferidas em favor da requerente Roberta Amaral 

Campos nos autos nº 1758-09.2018.811.0064– código 669055.

 Assim, faculto ao requerente utilizar-se de uma terceira pessoa para 

retirar e entregar sua filha. Anoto, ainda, que a responsabilidade de todos 

os atos praticados pelo intermediador (a) recairá sobre o senhor Gill Cesar 

Ferreira de Freitas, a quem caberá à escolha do mesmo.

 Além disso, considerando que a realização de entrevista pela Equipe 

Multidisciplinar restou prejudicada, proceda-se estudo psicossocial com os 

litigantes e a menor Valentina Amaral Campos Ferreira, isso no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias.

 Após, decorrido o período ora concedido para cumprimento da 

deliberação supra, com ou sem a juntada dos relatórios técnicos, 

contestação e réplica, o que deverá ser certificado, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação, nos termos do Artigo 178, II, do 

Código de Processo Civil.

Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644301 Nr: 5387-59.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 Código: 644301

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/09/2018 às 14h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640519 Nr: 2024-64.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sival Pohl Moreira de 

Castilho - OAB:3981

 Código: 640519

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/09/2018 às 15h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637739 Nr: 8533-45.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER HENRIQUE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 637739

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/09/2018 às 15h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 645761 Nr: 6573-20.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 645761

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/09/2018 às 16h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650602 Nr: 267-98.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 650602

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/09/2018 às 17h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653246 Nr: 2829-80.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN HENRIQUE PINTOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 653246

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 19/09/2018 às 13h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638213 Nr: 88-04.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 638213

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 19/09/2018 às 14h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634919 Nr: 6135-28.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 634919

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 19/09/2018 às 14h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634930 Nr: 6146-57.2015.811.0064

 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: 634930

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 19/09/2018 às 15h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649704 Nr: 9964-80.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS JOSE FREDERICO AGUIAR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 649704

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 19/09/2018 às 16h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633198 Nr: 4839-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Bonissoni - 

OAB:18717

 Código: 633198

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 19/09/2018 às 16h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655912 Nr: 5312-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 655912

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 19/09/2018 às 17h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650518 Nr: 183-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN HENRIQUE VIEIRA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 650518

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 20/09/2018 às 13h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 645762 Nr: 6574-05.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JÚNIOR ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 645762

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 20/09/2018 às 14h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639421 Nr: 1068-48.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSON MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 639421

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 20/09/2018 às 15h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 619593 Nr: 2676-52.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER LOPES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Código: 619593

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 20/09/2018 às 16h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto
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 Cod. Proc.: 636393 Nr: 7429-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadmo Martins Ferreira 

Lima - OAB:OAB/MT 7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951, 

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12.496 OAB/MT

 Código: 636393

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 20/09/2018 às 16h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626812 Nr: 8699-14.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVITO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:16451

 Vistos etc.

Ante o não comparecimento da vítima, embora devidamente intimada (fl. 

87), redesigno a presente solenidade para o dia 04/10/2018 às 16h30min, 

saindo os presentes devidamente intimados.

 Expeça-se mandado de condução coercitiva para a vítima Sirlene Alves 

dos Santos.

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.: 623147 Nr: 6062-90.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MOREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANI - OAB:17.202

 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 DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 6062-90.2014.811.0064 – Código 623147.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Márcio Moreira de Sá.

Data e horário: terça-feira, 03 de julho de 2018, 14h.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro.

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, da advogada Maria 

Pires da Silva Bonfanti. Ausentes a vítima e o acusado.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 65, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Maria Pires da Silva Bonfanti

Advogada

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001619-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS OSORIO REFATTI OAB - RS108304 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001619-90.2018.8.11.0015. AUTOR: FELICIO 

FRANCISCO DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano material e moral 

com pedido de antecipação de tutela, para suspensão da exigibilidade de 

parcelas e tarifas bancárias em nome do requerente. É o reduzido relato. 

Decido o pedido de antecipação de tutela. Os litigantes em geral devem 

expor os fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada 

pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que 

pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras 

hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do 

mesmo diploma instrumental. Narrado que o requerente aproximadamente 

em março de 2013, realizou operação de crédito com a requerida, 

estabelecido que as parcelas fossem debitadas em conta do requerente. 

No entanto, em janeiro supostamente foi lhe ofertado um novo empréstimo 

para suavizar as parcelas. Entretanto, alega o autor que em nada diminuiu 

o peso dos pagamentos das parcelas do financiamento, tendo apenas 

uma redução de três centavos. Nesse seguimento, informa o autor que 

além do empréstimo, tem sido descontado em conta tarifas bancário que 

seria indevida por se tratar de conta-salário. Nessa conjuntura, 

vislumbrado com razoável firmeza a probabilidade do direito da parte 

autora sagrar-se reconhecido é boa, na medida em que elementos 

agregados, já mencionados, dão essa margem de interpretação. Isso é 

prova suficiente para determinar o alcance, ainda que provisório, do direito 

em tela, ou seja, de suspender a exigibilidade das parcelas, bem como das 

tarifas em nome do requerente, pelo menos até o deslinde final da 

contenda, o que certamente será aclarado na formação do contraditório 

que advirá. Se o alegado com lisura, lealdade e boa-fé processual, com a 

exposição de fatos que devem ser verdadeiros, denota coerência frente 

ao direito do consumidor, então a plausibilidade ganha corpo e se 

aproxima da prova induvidosa que determina o direito à tutela pretendida 

liminarmente. Portanto, no concernente a suspensão de emissão de 

faturas, até a sentença ou a qualquer tempo, se faz necessário. Isto 

posto, atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, hei 

por bem DEFERIR o pedido de antecipação de tutela, para DETERMINAR à 

demandada que proceda a imediata suspensão da exigibilidade das 

parcelas em conta, bem como das tarifas bancárias, no máximo em 05 

dias, informando a providência a este juízo. Cite-se a parte requerida, por 

carta com aviso de recebimento. DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 20 de agosto, às 13:00 horas, a ser conduzida pelo conciliador do 

Cejusc. Intimem-se as partes com pelo menos 20 dias de antecedência, 
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intimando-as ainda a comparecer à solenidade acima marcada. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Se a parte requerida não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. No mais, à míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Por fim, defiro 

a preferência na tramitação do processo, conforme disposição do art. 

1048, inciso I, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de junho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009133-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que for 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:

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 DECISÃO AUTOR: M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

RÉU: SAULO SOUZA, ANDREA CORREA, ADEMAR DE SOUZA, CLEITON 

DE SOUZA, MARIA C. DE SOUZA, ABIKEILA DA SILVA, MARCIO LEMES 

MONDONZA, LUANA OLIVEIRA BENEDITO, CATIANE DOS SANTOS, 

EMERSON DA SILVA, MARINALVA DE ALMEIDA, RENATO P. DA SILVA, 

JOÃO LUIZ GONÇALVES, JOEL PAULO DA SILVA, ALEXANDRO FERRIRA 

DA CRUZ, LEANDRO A. COELHO, DIEGO ANGELO DE LIMA, ADIMILSON 

LIMA PEREIRA, MIRIAM DA SILVA, ABNAEL DA SILVA VIEIRA, MARCELO 

SARIAVA, JEAN CARLOS SAMPAIO DA SILVA, ENIVALDO RODRIGUES, 

ANTÔNIO ALEX C. SILVA, ROSELI ANGELO DA SILVA, CAMILA C. DA 

SILVA, MARIA DO SOCORRO, CÍDIO ALVES, NEIDEMAR O. PRADO, 

SEBASTIÃO C. DA SILVA, NADIR MENDES, DANIELA SOUZA, CLEBER 

DOS SANTOS, LUCAS PAULO DA SILVA, EDIVALDO SOARES, OUTROS 

Vistos etc. Petição dos requeridos de ID 13887081, informando que a 

parte requerente teria descumprido ordem judicial do Egrégio Tribunal de 

Justiça quando, em 27/06/2018, derrubou suas casas com tratores e 

pessoas, a pugnar pela aplicação de multa, conforme determina o art. 537 

do CPC. Juntou documentos (2 fotos e 1 vídeo) de ID’s 13887082, 

13887100 e 13887140. É o mínimo relatório. Decido. Decisão sem ouvir a 

parte adversa devido a urgência reclamada pelos requeridos, nada 

impedindo diferir o contraditório. Ao contrário do afirmado pelos 

requeridos, não vislumbrada nenhuma conduta efetiva da parte requerente 

afrontando a ordem judicial do E. Tribunal de Justiça. A cassação da 

liminar, em linha de princípio, não inverteu posse alguma, nem desautorizou 

o exercício dos poderes inerentes à propriedade, máxime a posse neste 

caso, pela requerente sobretudo naquilo livre que não sofre disputa 

possessória. Nesse sentido, a parte autora pode ir e vir e exercer na área 

não conflagrada todas as atividades que o detentor da posse detém. 

Nesse passo, nenhum “barraco” ou estruturas de cunho possessório 

aparentemente foram derrubados pela requerente. Entrevista uma máquina 

pá-carregadeira simplesmente circulando por via ou espaço vazio, sem 

qualquer atitude arbitrária ou violenta ou qualquer outra que pudesse 

configurar contrariar a decisão judicial de grau superior. Visto ainda do 

tremido vídeo um caminhão caçamba de cor branca, aparentemente sem 

nenhum carregamento, além da mencionada pá-carregadeira a transitar 

por entre palanques, não se sabe de quem, mas sem derrubar nenhum 

deles. Também há um caminhão munk guinchando um contêiner, porém 

sem qualquer vestígio de que seja objeto dos requeridos, a não ser que a 

sofisticação de tal atividade tenha lançado mão do contêiner como barraco 

móvel. Pode ser que haja alguma atitude no sentido reclamado. Todavia é 

impossível entrevê-la das imagens apresentadas. O que recomenda 

cautela, de modo a não aumentar a tensão num ambiente já explosivo por 

natureza, ante a disputa travada. E travada também no sentido de paralisia 

inexplicável da parte autora, que nada agiu desde a liminar. Isto posto, 

indefiro o inconsistente pedido dos requeridos, devendo a parte autora se 

pronunciar em 05 dias a respeito. No mais, intime-se a parte autora para 

dar seguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, também no 

prazo de 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de junho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007938-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMELIO GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo: 1007938-11.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO 

AMELIO GUERRA REQUERIDO: MAURI RODRIGUES DE LIMA Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de agosto de 2018, às 

13:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência para comparecer à solenidade. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 

de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010709-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010709-59.2017.8.11.0015. DEPRECANTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DEPRECADO: ODAIR 

MARTINS DA SILVA - ME Vistos etc. Ação de busca e apreensão 

proposta por Banco Bradesco Administradora de consórcios Ltda. em 

face de Odair Martins da Silva, ambos qualificados. A parte autora 

postulou a extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, 

caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, 

independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. 

In casu, nem chegou a ser integrado a lide, pois a parte ré não foi 

encontrada. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e despesas 

processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a 

inexistência de litigiosidade. P. R. I. C. Sinop – MT, 28 de junho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009297-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAILDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009297-93.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: OSMAILDO RODRIGUES DA SILVA Vistos 

etc. De ver que o acordo do qual o autor se refere se quer chegou a ser 

homologado, portanto, não possui validade jurídica qualquer, não servindo 

como parâmetro para o processamento do presente feito. Posto isso, 

cumpra-se a decisão de ID nº 9427948, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 28 de junho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009297-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAILDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003484-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI FARIAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS 

METALICAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1003484-22.2016.8.11.0015. AUTOR: CIRLEI 

FARIAS DE SOUZA RÉU: JADE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA Vistos etc. O caput do art. 55 do 

Código de Processo Civil, não abarca todas as hipóteses de conexão, mas 

apenas aquela própria e simples, a estabelecer que "reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir.". Diz ainda o § 3. do mesmo dispositivo legal acima mencionado que 

“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Calha 

assentar que o Código de Processo Civil adota a teoria da substanciação, 

segundo a qual o autor, na petição inicial, deve especificar os fatos e os 

fundamentos jurídicos que justificam a sua pretensão, ou seja, a fim de 

que se compreendam a causa próxima e remota. Sedimentado 

entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não se exigir 

perfeita identidade dos elementos a que se refere o dispositivo legal acima 

assinalado, senão apenas a existência de um elo entre as ações que se 

permita decisão unificada (REsp 309668/SP, Rel. Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/06/2001, DJ 10/09/2001, 

p. 396). A propósito, colaciono o seguinte julgado, com destaques: 

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. [...]. SEMELHANÇA ENTRE AS 

DEMANDAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS EM COMUM. IDENTIDADE DA 

PARTE RÉ E DA CAUSA DE PEDIR REMOTA. CONEXÃO. NORMA DE 

CONCENTRAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA SALUTAR PARA EVITAR 

DECISÕES CONFLITANTES. EXEGESE DOS ARTS. 55, § 3º, 58 e 59 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 16, INCISOS I E II DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 339/2006. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

NO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DECLARADO PREVENTO PARA ORGANIZAR A REUNIÃO DOS 

PROCESSOS E DECIDIR SOBRE O APROVEITAMENTO OU NÃO DE ATOS 

PROCESSUAIS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. O Código de Processo Civil, 

ao disciplinar o fenômeno da conexão no art. 55 (CPC/73, art. 103), dispõe 
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que se reputam conexas duas ou mais ações, "quando Ihes for comum o 

objeto ou a causa de pedir". Segundo lições doutrinárias, a conexão 

divide-se em própria, quando há semelhança entre as causas reunidas, e 

imprópria, quando existem duas ações diferentes que dependam total ou 

parcialmente da resolução de questões fáticas idênticas entre elas. 

Havendo conexão, impõe-se a reunião dos feitos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. Não é essencial para a 

ocorrência desse resultado que haja perfeita identidade entre as 

demandas, competindo ao julgador avaliar a necessidade de reunião de 

um conjunto de processos, mesmo que configurada a conexão (própria) 

entre eles, quando se vislumbre a possibilidade de "gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente." Inteligência do art. 55, §§ 1 º e 3º, do CPC”. (TJ-SC - CC: 

40257924920178240000 Biguaçu 4025792-49.2017.8.24.0000, Relator: 

Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 17/05/2018, Segunda 

Câmara de Direito Civil) Conforme informado pela própria parte requerida 

tramita em Vara única da Comarca de Matupá-MT, uma ação de 

indenização por danos morais e materiais em decorrência do mesmo 

acidente e de cujus deste processo, sob n.º 130-50.2014.8.11.0023, Cód. 

66825. Entretanto, apesar do polo passivo ser o mesmo, as autoras são 

distintas e se dizem ambas, conviventes do falecido. Aquele processo já 

se encontra em estágio avançado, em viés de instrução, posto que foi 

distribuído no ano de 2014, enquanto este só em 2016, o que naturalmente 

impõe o reconhecimento da incompetência deste juízo e o declínio do 

referido para Vara Única da comarca de Matupá-MT. Sendo assim, se a 

presente ação e a indenização que tramita perante o juízo da Vara Única 

da Comarca de Matupá possuem semelhante causa de pedir remota, pois 

os pedidos nelas formulados são estribados no mesmo acidente e de 

cujus deste, é imperioso o reconhecimento da conexão entre elas. Deverá 

ser feita a reunião dos processos, a fim ainda de se evitar a prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. 

Posto Isto, estando claro tratar-se de matéria de conexão, declino a 

competência em favor do juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT, 

a determinar que seja o presente processo para lá redistribuído. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de junho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008452-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELUISIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008452-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DANIEL 

ELUISIO DA SILVA REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. 

Ação Revisional de Contrato, Indenização por danos morais e materiais e 

repetição de indébito, proposta por Daniel Eluísio da Silva em face de 

Loteadora Assai S/S Ltda., ambos qualificados. Alegado que o Instrumento 

Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em 

Loteamento, firmado com a requerida, possui abusividades contratuais, 

ante a cobrança de juros de 0,50% ao mês sobre as parcelas corrigidas 

pelo IGP-M; cobrança de comissão e publicidade de 10% e juros 

capitalizados. Diante dos fatos, pugnado pela concessão da tutela de 

urgência para que lhe seja autorizado efetuar o pagamento, em Juízo, dos 

valores mensais das parcelas somente corrigidas pelo IGPM, sem os 

demais encargos. No mérito, pugna pela condenação da requerida à 

repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 

No ID nº 11201170, foi deferido à gratuidade judiciária a parte requerente. 

Decido. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que, 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência. A tutela de urgência recomenda cautela, 

inclusive não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser 

dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for 

de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil 

do processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante 

instituto. Com tais considerações, verificado, no caso vertente, que é de 

rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para 

tanto. Sustentou o requerente que o contrato objeto da demanda contém 

cláusulas abusivas, notadamente aquelas relativas aos juros moratórios e 

sua capitalização; juros remuneratórios indevidos; bem como a cobrança 

de comissão e publicidade no importe de 10%, por não discriminar a que 

se referem tais despesas, razão pela qual, postula pela concessão da 

tutela de urgência, para o depósito em juízo dos valores das parcelas 

mensais somente com incidência da correção monetária pelo IGP-M, sem 

os demais encargos. Analisando o contrato, notado na cláusula quarta, a 

previsão de correção das parcelas pelo índice IGP-M, a cada período de 

12 meses. Outrossim, o parágrafo primeiro da cláusula terceira inclui 

despesas comerciais de comissão e publicidade, no importe de 10% sobre 

o valor bruto do imóvel, devidamente atualizado. A princípio, tais encargos 

contratuais estão em consonância com o ordenamento jurídico, não 

estando suficientemente demonstrada nenhuma ilegalidade. Com efeito, a 

cobrança de juros moratórios encontra previsão legal e não pode ser 

considerada ilícita, notadamente no percentual constante do contrato. 

Neste ponto, o cálculo unilateral, apresentado com a inicial, é insuficiente 

para comprovar a cobrança indevida. A jurisprudência é nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEPÓSITO DO VALOR DAS 

PRESTAÇÕES REDEFINIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE 

– CPC, ART. 285, PARÁGRAFO ÚNICO - ENCARGOS ABUSIVOS – 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

propositura de ação revisional, por si só, não suspende a exigibilidade do 

pacto e a mora do devedor. 2. Ausente verossimilhança nas alegações, 

não se antecipa a tutela para impedir eventual negativação em caso de 

inadimplemento. 3. O art. 285-B, § 1º, do CPC estabelece que o “valor 

incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo 

contratados”, não sendo possível, portanto, o depósito judicial das 

prestações vincendas sob qualquer pretexto.” (TJ/MT, AI 149946/2013, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNÃO EM PAGAMENTO C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE 

VALOR INCONTROVERSO - EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME 

DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – 

INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a demonstração 

da verossimilhança das alegações, quanto à alegada ilegalidade das 

cláusulas contratuais de financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de 

honrar o contratado, de modo que a pretensão do depósito do valor menor 

que o pactuado não elide a mora, tampouco possui o condão de abster a 

inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

muito menos a manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 
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em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). Assim, é imprescindível que 

seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM 

TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – 

PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida 

suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise 

antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, 

deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo 

art. 273 do CPC.” (TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

13/10/2015). No mais, não é possível acolher a pretensão de depósito de 

valor diverso do contratado, sendo que a discussão judicial do débito, por 

si só, não é suficiente para autorizar o pagamento na forma que mais 

convém o requerente, notadamente porque a consignação em pagamento 

se dá mediante o depósito do valor integral, nas hipóteses previstas na 

legislação civil. Isto Posto, indefiro a tutela provisória de urgência 

pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos para sua concessão. É de 

observar que a parte contrária apresentou defesa ante mesmo de análise 

de admissão ou não da petição inicial, sendo, portanto, precipitada. 

Portanto, deveria agora ocorrer à determinação de citação da parte 

adversaria a fim de que ela comparecesse a audiência de conciliação, e 

depois não havendo acordo que viesse a contestação. Porém, como já 

houve apresentação da contestação, ainda que seja precipitada, nada 

impede que seja aguardado o momento oportuno a fim de que a parte 

autora se pronuncie a respeito, conforme é o caso. De todo modo, 

respeitando o regramento processual que se trata de normas cogentes, 

ou seja, de ordem pública e devem ser respeitadas por todos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 20 de agosto, às 14:00 horas, a ser 

conduzida pelo conciliador do Cejusc. E virtude de já ter sido apresentada 

contestação, supera a integração da lide conforme art. 239, § 1º, do CPC, 

apesar de não serem as mesmas hipóteses, é aplicável por analogia na 

hipótese em tela, de modo que a parte requerida já está citada. Intimem-se 

as partes com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-as ainda a 

comparecer à solenidade acima marcada. As partes, pessoalmente, em 

regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, e obviamente seus 

procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus 

decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Se a parte requerida não comparecer à audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na peça inaugural. Nesse seguimento, nesse caso 

tratar-se de relação consumerista, existindo alegações verossímeis, de 

não ser legitimas as cobranças, uma vez que fere os princípios básicos 

do consumidos elencados no art. 6º do CDC, todavia, a prova não 

compete ao consumidor, diante de sua impossibilidade de fazer prova 

negativa, viável seja conferida a inversão do ônus da prova em favor do 

requerente, que defiro. Logo, compete à parte requerida demonstrar os 

fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do direito da 

requerente. Destarte, determinado ao autor no ID nº 11201170, para 

quantificar o valor incontroverso do débito, o que deixou de fazer, 

manifestando-se este pela permanência do valor outrora apresentado. 

Desse modo, visto a teimosia injustificada do autor em não quantificar o 

valor solicitado, hei por bem corrigi-lo de ofício conforme dicção do art. 

292, § 3º, do CPC, haja vista que o valor apresentado não corresponde 

com o proveito econômico que se pretende. É o que corrobora o E. TJMT: 

RAC - AÇÃO INCIDENTAL DE APREENSÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULO - 

VALOR DA CAUSA EM DISSONÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO - NECESSÁRIO ARBITRAMENTO - CELEBRAÇÃO DE 

ACORDO NOS AUTOS PRINCIPAIS (AÇÃO REVISIONAL) - EXTINÇÃO DA 

LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS REMANESCENTES COM A 

DISTRIBUIÇÃO DEVIDA - VALOR DA CAUSA RETIFICADO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A despeito de artigo 90, § 3º, do CPC atual 

isentar custas remanescentes em caso de acordo firmado antes da 

prolação da sentença, há óbice intransponível para aplicá-lo na espécie, 

haja vista que a sentença foi prolatada na vigência do CPC revogado, o 

qual determinava no artigo 26 o pagamento das custas e despesas 

remanescentes.2 - Na espécie, a empresa tem o dever de pagar as 

custas complementares da Ação Incidental, uma vez que o valor atribuído 

à causa, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não correspondia ao 

proveito econômico pretendido, e sim o montante de R$ 38.844,00 (trinta e 

oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais), pois essa era a dívida 

referente ao Contrato de Compra e Venda do Veículo à época do 

ajuizamento da demanda. (Ap 20844/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Por fim, o valor da causa 

deverá corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso em 

questão o valor deve ser o valor do contrato em discussão, o valor 

apresentado foi de R$ 15.000,00, enquanto o valor do contrato que se 

pretende rever é de R$ 65.320,80, portanto, esse é o valor que 

corresponde à causa. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 28 de junho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012589-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN HENRIQUE MARCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

ANA PAULA KONZEN OAB - MT22394/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DPS BAR LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012589-86.2017.8.11.0015. AUTOR: RENAN HENRIQUE 

MARCA RÉU: DPS BAR LTDA - ME Vistos etc. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo de quinze (15) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após tudo cumprido, façam-me 

os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 29 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005490-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005490-65.2017.8.11.0015. AUTOR: JAIRO ROBERTO 

DOS SANTOS RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Ação 

de obrigação de fazer com pedido de depósito incidental c/c pedido de 

antecipação de tutela, proposta por Jairo Roberto dos Santos em face de 

Banco Santander S/A., ambos qualificados. Alegado que o contrato de 

concessão de crédito , firmado com a requerida, possui onerosidade 

excessiva, ante a cobrança de taxa diferente da praticada pelo mercado. 

Diante dos fatos, pugnado pela concessão da tutela de urgência para que 

lhe seja autorizado efetuar o pagamento, em Juízo, dos valores mensais 

incontroversos, sem os demais encargos. No mérito, pugna pela 

estabilização da tutela e a conservação definitiva da posse do veículo 

dado em garantia no referido contrato. No ID nº 9180175, foi indeferido à 

gratuidade judiciária a parte requerente. Decido. A antecipação dos efeitos 

da tutela de mérito é cabível desde que, haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 
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ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência. 

A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando 

exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada 

hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada 

(mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Com tais 

considerações, verificado, no caso vertente, que é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto. 

Sustentou o requerente que o contrato objeto da demanda contém 

cobranças de taxas diferente das praticadas pelo mercado, notadamente 

aquelas relativas a aquisição do veículo, que supostamente seria de 

1,85% e foi aplicado 2,24%, o que supôs que ocorreu um dano de R$ 

116,00, por parcela. Analisando o contrato, nota-se a aplicabilidade de 

2,24% mencionada. Entretanto, por si só não dar ao autor o direito de 

pagar o que ele acha ser incontroverso, a princípio, tais encargos 

contratuais estão em consonância com o ordenamento jurídico, não 

estando suficientemente demonstrada nenhuma ilegalidade. Com efeito, a 

cobrança de juros encontra previsão legal e não pode ser considerada 

ilícita, notadamente no percentual constante do contrato. Neste ponto, o 

cálculo unilateral, apresentado com a inicial, é insuficiente para comprovar 

a cobrança indevida. A jurisprudência é nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEPÓSITO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES 

REDEFINIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 

285, PARÁGRAFO ÚNICO - ENCARGOS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A propositura de ação 

revisional, por si só, não suspende a exigibilidade do pacto e a mora do 

devedor. 2. Ausente verossimilhança nas alegações, não se antecipa a 

tutela para impedir eventual negativação em caso de inadimplemento. 3. O 

art. 285-B, § 1º, do CPC estabelece que o “valor incontroverso deverá 

continuar sendo pago no tempo e modo contratados”, não sendo possível, 

portanto, o depósito judicial das prestações vincendas sob qualquer 

pretexto.” (TJ/MT, AI 149946/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

CONSIGNÃO EM PAGAMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO 

DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE VALOR INCONTROVERSO - 

EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS 

CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO 

LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Ausente a demonstração da verossimilhança das 

alegações, quanto à alegada ilegalidade das cláusulas contratuais de 

financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de honrar o contratado, de 

modo que a pretensão do depósito do valor menor que o pactuado não 

elide a mora, tampouco possui o condão de abster a inserção dos dados 

do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, muito menos a 

manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). Assim, é imprescindível que 

seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM 

TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – 

PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida 

suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise 

antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, 

deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo 

art. 273 do CPC.” (TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

13/10/2015). No mais, não é possível acolher a pretensão de depósito de 

valor diverso do contratado, sendo que a discussão judicial do débito, por 

si só, não é suficiente para autorizar o pagamento na forma que mais 

convém o requerente, notadamente porque a consignação em pagamento 

se dá mediante o depósito do valor integral, nas hipóteses previstas na 

legislação civil. Isto Posto, indefiro a tutela provisória de urgência 

pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos para sua concessão. É de 

observar que a parte contrária apresentou defesa ante mesmo de análise 

de admissão ou não da petição inicial, sendo, portanto, precipitada. 

Portanto, deveria agora ocorrer à determinação de citação da parte 

adversa a fim de que ela comparecesse a audiência de conciliação, e 

depois não havendo acordo que viesse a contestação. Porém, como já 

houve apresentação da contestação, ainda que seja precipitada, nada 

impede que seja aguardado o momento oportuno a fim de que a parte 

autora se pronuncie a respeito, conforme é o caso. De todo modo, 

respeitando o regramento processual que se trata de normas cogentes, 

ou seja, de ordem pública e devem ser respeitadas por todos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 20 de agosto de 2018, às 15:00 horas, 

a ser conduzida pelo conciliador do Cejusc. E virtude de já ter sido 

apresentada contestação, supera a integração da lide conforme art. 239, 

§ 1º, do CPC, apesar de não serem as mesmas hipóteses, é aplicável por 

analogia na hipótese em tela, de modo que a parte requerida já está citada. 

Intimem-se as partes com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-as ainda a comparecer à solenidade acima marcada. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Se a parte requerida não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Nesse seguimento, 

nesse caso tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis, de não ser legitimas as cobranças, uma vez que fere os 

princípios básicos do consumidos elencados no art. 6º do CDC, todavia, a 

prova não compete ao consumidor, diante de sua impossibilidade de fazer 

prova negativa, viável seja conferida a inversão do ônus da prova em 

favor do requerente, que defiro. Logo, compete à parte requerida 

demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do 

direito da requerente. Destarte, verificado que no ID nº 9180175, foi 

indeferida a assistência judiciária gratuita. Entretanto, revogo a r. decisão, 

haja vista a existência de elementos suficientes acostado aos autos para 

o seu deferimento. Por fim, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de 

Justiça, posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 29 de 

junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004667-57.2018.8.11.0015

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:

RAFAEL JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

ANGELINA ONEIDE BIZOLO BIANCHI (EXECUTADO)

EDILSON AFONSO BIANCHI (EXECUTADO)

GETULIO JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

REGINA MARIA LERNER BIANCHI (EXECUTADO)

LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI (EXECUTADO)

MARCELO BIANCHI (EXECUTADO)
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ISMAEL BIANCHI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004667-57.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: EDILSON AFONSO BIANCHI, ISMAEL BIANCHI, 

MARCELO BIANCHI, REGINA MARIA LERNER BIANCHI, GETULIO JOSE 

BIANCHI, ANGELINA ONEIDE BIZOLO BIANCHI, RAFAEL JOSE BIANCHI, 

LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI Vistos etc. Sem delongas, 

verifico que a exordial não foi devidamente instruída. Foi determinado ao 

autor que realizasse a emenda da inicial a fim de recolher o devido 

preparo da causa, o que aparentemente o fez, porém algumas 

incongruência existem acerca do comprovante apresentado, no Id n° 

13743035 o autor trouxe a guia de recolhimento das custas, já no ID nº 

13743092 o autor trouxe o suposto comprovante de pagamento da 

referida guia. Entretanto, o código de pagamento do comprovante e o da 

guia não correspodem, bem como a data de vencimento constante no 

comprovante não condiz com a data da guia apresentada. Referidos 

documentos são essenciais para a apreciação dos pedidos contidos na 

inicial. Por fim, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo a parte autora trazer aos autos o devido recolhimento das 

custas e despesas judiciais, em observância dos arts. 290, 319, 320, e a 

teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop – MT, 29 de junho de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005597-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DAMASCENO DA ROSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005023-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA MORTELARO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PATRICIA BORGES e seu conjugue IVAIR MARCOS BORGES 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005023-52.2018.8.11.0015. AUTOR: ANGELINA 

MORTELARO DE OLIVEIRA RÉU: CLAUDIA PATRICIA BORGES E SEU 

CONJUGUE IVAIR MARCOS BORGES Vistos etc. Em virtude da suspensão 

do expediente conforme portaria de nº 841/2018-PRES, não será possível 

a realização da audiência marcada no ID de nº 13397383. Posto isto, 

redesigno-a para o dia 27 de agosto de 2018, às 16:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 

29 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 23772 Nr: 1453-37.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE SILIPRANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALENTOS COBRANÇA E ASSESSORIA, 

MARGARITA CARAMES COTO CLEMENTINO, MARINALVA DIAS ROCHA 

BAROZZI, APARECIDA DIAS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY PAULILLO DOS 

PASSOS - OAB:16579-SP, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, MARGARITA 

CARAMES COTO CLEMENTINO - OAB:62094/SP

 "Vistos etc. (...)INTIMEM-SE as executadas da constrição realizada nos 

autos, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 525, do aludido Codex. Caso as executadas não 

apresentem embargos no prazo legal, certifique-se o necessário. (...). 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169971 Nr: 5084-37.2012.811.0015

 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: EDMILSON DOMINGOS TRENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYSON MORONI, GLAUCIA PRISCYLA 

ANDRADE, PAULO ROBERTO LOURENÇO MOURÃO, FRANCIELE DE 

ARNALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE RÚPOLO - 

OAB:OAB/MT 16.028, ISAIAS RAMOS FRANÇA - OAB:16.144-MT, 

Renato Valgas Rodrigues - OAB:13.319-MT

 "O cumprimento de sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.Cite-se os executados, na pessoa de seu advogado, se tiver, 

ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, 

a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de 

débito apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex. Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta 

desde logo pelo senhor meirinho (salvo se depender de conhecimentos 

técnicos especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será 

nomeado avaliador), cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser 

avaliada, serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte 

exequente e carreados à parte executada ao final. Da penhora e da 

avaliação deve ser desde logo intimada a parte devedora, e desta última 

também a parte exequente. (...). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 112263 Nr: 4598-57.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ RIBEIRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712/MT

 "Vistos etc. (...). Isto Posto, defiro o pleito do executado de p. 167/169, em 

parte, assim como o do exequente de p. 181/186, também em parte, da 

seguinte forma: 1) manter a penhora já realizada, conforme p. 164 e 213, 

porém apenas da quantia de 30% do valor encontrado, que totaliza R$ 

1.497,11, a ser levantada pelo exequente, conforme já orientado, 

restituindo-se o remanescente ao executado, mediante alvará judicial em 

conta bancária por ele a ser indicada, cientificado desde logo de que, se 

não o fizer, será feito o crédito em sua conta bancária de onde o dinheiro 

foi bloqueado e penhorado; 2) determinar a penhora mensal de 20% dos 

rendimentos brutos do requerido, depois de previamente reduzidos o IRRF 

e o IPM, mediante desconto em sua folha de pagamento pelo agente 

empregador e crédito na Conta Depósitos Judiciais, vinculados a estes 

autos, que poderá oportunamente ser levantado pelo exequente via alvará 

judicial. Oficie-se ao Município de Sinop para cumprir esta ordem com rigor, 

informando o juízo a implantação do desconto determinado em até 30 dias, 

a ser efetivado mensalmente, com o respectivo crédito na conta indicada. 

Determino que a parte exequente junte demonstrativo atualizado da dívida, 

em 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 112263 Nr: 4598-57.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ RIBEIRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712/MT

 Isto Posto, defiro o pleito do executado de p. 167/169, em parte, assim 

como o do exequente de p. 181/186, também em parte, da seguinte 

forma:1) manter a penhora já realizada, conforme p. 164 e 213, porém 

apenas da quantia de 30% do valor encontrado, que totaliza R$ 1.497,11, 

a ser levantada pelo exequente, conforme já orientado, restituindo-se o 

remanescente ao executado, mediante alvará judicial em conta bancária 

por ele a ser indicada, cientificado desde logo de que, se não o fizer, será 

feito o crédito em sua conta bancária de onde o dinheiro foi bloqueado e 

penhorado;2) determinar a penhora mensal de 20% dos rendimentos 

brutos do requerido, depois de previamente reduzidos o IRRF e o IPM, 

mediante desconto em sua folha de pagamento pelo agente empregador e 

crédito na Conta Depósitos Judiciais, vinculados a estes autos, que 

poderá oportunamente ser levantado pelo exequente via alvará judicial. 

Oficie-se ao Município de Sinop para cumprir esta ordem com rigor, 

informando o juízo a implantação do desconto determinado em até 30 dias, 

a ser efetivado mensalmente, com o respectivo crédito na conta 

indicada.Determino que a parte exequente junte demonstrativo atualizado 

da dívida, em 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se.Sinop-MT, 29 de junho de 

2018.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264852 Nr: 6437-73.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO PETROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSERLEI DE SOUZA, VINICIUS VICENT 

BENEDIT DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.55, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167698 Nr: 2568-44.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSRAL-M, MJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159111 Nr: 6393-30.2011.811.0015

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVALLARO IND. COM. MADEIRA, JOSE 

DONIZETE CAVALLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377

 Intime-se a parta requerida para manifestar, no prazo legal, acerca do 

retorno dos autos a fim de requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 242266 Nr: 13547-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GRÁFICA RONQUIM LTDA. - ME, 

RONIVALDO LEONARDO RONQUIM, JOÃO RONQUIM, JORNAL SÓ 

NEGÓCIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "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, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se."

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000119-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX CONCEICAO SILVA OAB - PA010956 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000119-86.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. 2. Destarte, DETERMINO 

a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada dos Juizados 

Especiais desta Comarca, observadas as formalidades legais. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 3 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000133-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DA MODA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BENVENUTI OAB - SC15401 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LETICIA ORDALIA SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000133-70.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. 2. Destarte, DETERMINO 

a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada dos Juizados 

Especiais desta Comarca, observadas as formalidades legais. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 3 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000129-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DA MODA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BENVENUTI OAB - SC15401 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA MUSSO SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000129-33.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juizado Especial desta Comarca. 2. Destarte, DETERMINO 

a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada dos Juizados 

Especiais desta Comarca, observadas as formalidades legais. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 3 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002463-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO REISDORFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002463-40.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juízo da Quinta Vara Cível desta Comarca. 2. Destarte, 

DETERMINO a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca, observadas as formalidades legais. 

3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 3 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001851-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA EUNICE DE MEDEIROS PAGLIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001851-05.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juízo da Sexta Vara Cível desta Comarca. 2. Destarte, 

DETERMINO a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca, observadas as formalidades legais. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 3 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270349 Nr: 10000-75.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR WALKINIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIZ SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO - 

OAB:OAB/RO 4469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE COELHO DA 

ROCHA - OAB:1521

 Vistos etc.

1. Considerando a Portaria n. 841/2018/PRES, que decretou ponto 

facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 

02.07.2018, redesigno a audiência de inquirição da testemunha Geraldina 

Alves Francelino para o dia 14 de agosto de 2018, às 13h30min.

2. Intimem-se. Cumpra-se, nos termos da decisão de fl. 88, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229183 Nr: 5134-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIACAMPUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SOARES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUMMARRESI, DORVAL E 

MARTINS DE ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:MS/160/2002, LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - 

OAB:OAB/MS 5119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNILDO BRISSOV - 

OAB:OAB/MS 2996 A

 Vistos etc.

1. Considerando a Portaria n. 841/2018/PRES, que decretou ponto 

facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 

02.07.2018, redesigno a audiência de inquirição da testemunha Wellington 

Pereira de Lima para o dia 14 de agosto de 2018, às 14h30min.

2. Em resposta ao ofício de fl. 215v, comunique-se o juízo deprecante da 

redesignação da solenidade.

3. Intime-se. Cumpra-se nos termos da decisão de fl. 212, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 308485 Nr: 13742-74.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELLE VIEIRA TANAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES HENRIQUE ROMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA - 

OAB:12.696-PR, KARINA ZANIN DA SILVA - OAB:32.245-PR, MAURICIO 

FELDMANN DE SCHNAID - OAB:OAB/PR 4293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO FELDMANN DE 

SCHNAID - OAB:OAB/PR 4293

 Vistos etc.

1. Considerando a Portaria n. 841/2018/PRES, que decretou ponto 

facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 

02.07.2018, redesigno a audiência de inquirição da testemunha Bruno 

Roberto Quiroga para o dia 14 de agosto de 2018, às 15h00min.

2. Intime-se. Cumpra-se nos termos da decisão de fl. 93, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263560 Nr: 5729-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL LINCOLN MELLO TULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR WASH NIGHT CLUB CHOPERIA E 

DANCETERIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO AUGUSTO CARDOSO 

SOSSÉLLA - OAB:OAB/PR 58.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVA APARECIDA LEMES - 

OAB:11408

 Vistos etc.

1. Considerando a Portaria n. 841/2018/PRES, que decretou ponto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 513 de 638



facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 

02.07.2018, redesigno a audiência de inquirição da testemunha Gabriela 

Amaral Honorato para o dia 14 de agosto de 2018, às 15h30min.

2. Intime-se. Cumpra-se nos termos da decisão de fl. 126, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 316606 Nr: 642-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LDTA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA GUIMARÃES MARIANO WIDAL, 

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FREITAS 

FERNANDES - OAB:19171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - 

OAB:18941, LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 Vistos etc.

1. Considerando que ambas as partes manifestaram desinteresse na 

audiência de conciliação/mediação, cancelo, por ora, a audiência 

designada para o dia 03.07.2018.

2. Outrossim, determino o retorno dos autos à Secretaria da Vara para 

juntada de petição pendente.

3. Em seguida, voltem-me conclusos para análise dos pedidos formulados 

pelas partes.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252629 Nr: 19664-67.2015.811.0015

 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: HENRIQUETA MARIA DE SOUZA - ESPÓLIO, JANDIRA 

MARIA DE SOUZA, JUSSARA MARIA MIRANDA BERGO, MARIA 

APARECIDA MIRANDA DE SOUZA, GERALDA MIRANDA RODRIGUES, 

ERINALDO MIRANDA DE SOUZA, ERIVALDO SOUZA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte autora a manifestar-se quanto aos 

extratos da pesquisa realizada no Bacenjud 2.0 (fls. 179/181) nos termos 

da parte final da decisão de fls. 178.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 261223 Nr: 4425-86.2016.811.0015

 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: CLARICE BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO DA SILVA, LAULITA ALVES DA 

SILVA, ODIN ROGÉRIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de f. 57 no átrio do fórum, em local 

de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 261223 Nr: 4425-86.2016.811.0015

 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: CLARICE BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO DA SILVA, LAULITA ALVES DA 

SILVA, ODIN ROGÉRIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 De acordo com a decisão proferida em 25.4.2016 (f. 26), foi determinada 

a citação dos réus para os termos da ação e intimação para audiência de 

conciliação designada para 25.4.2016 (f. 26), contudo, não foram 

localizados, conforme certificado por oficial de justiça em 05.5.2016 (f. 

28), tendo a autora, em 31.5.2016 (fls. 29/31), indicado novos endereços 

para citação pessoal dos réus José Paulo da Silva e Odin Rogerio Lopes, 

pugnando pela citação da ré Laurita Alves da Silva por edital.

Todavia, conforme cediço, a citação por edital só é admitida após o 

esgotamento das tentativas de citação pessoal.

Diante disso, indefiro o pedido de citação por edital formulado pela autora 

em 31.5.2016 (fls. 29/31), e determino a consulta do atual endereço dos 

réus Laurita Alves da Silva, CPF nº 758.872.401-30, José Paulo da Silva, 

CPF nº 235.569.949-68, e Odin Rogerio Lopes , CPF nº 326.360.69-72, 

junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviço 

público à disposição do juízo.

Obtidos novos endereços, diverso daqueles onde a citação já restou 

frustrada, cite-se nos termos dos artigos 247 e 249 do CPC.

Frustradas as tentativas de citação pessoal dos réus, cite-se por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos dos artigos 256 e 257 do CPC.

Caso os réus, devidamente citados por edital, não apresentem resposta, 

desde já, com fundamento no artigo 72º, II, do CPC, nomeio-lhes curador 

especial um dos defensores públicos atuantes nesta comarca, que deverá 

ser intimado para o seu mister, observando-se o disposto no artigo 5º da 

LCE nº 146/2003.

Com a resposta, diga à autora, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 115274 Nr: 7968-44.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 

ME, DEISE SIMONE DINARTE, FELIPE BOTELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 149/150 e, por conseguinte, procedo a buscas 

junto ao Sistema Infojud, a fim de obter as 03 (três) últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada.

2. Com a resposta, tratando-se de dados protegidos por sigilo fiscal, 

determino que as informações obtidas junto a Receita Federal do Brasil 

sejam encartadas ao feito, o qual passará a correr em segredo de justiça 

somente com relação ao acesso aos autos, que deverá ser limitada às 

partes e seus respectivos advogados devidamente constituídos, devendo 

a Secretaria proceder com o necessário para identificação visual de tal 

condição.

3. Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260433 Nr: 3993-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR BRATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:MT nº 18.434

 Vistos em correição permanente.
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1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, pois os valores encontrados em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao executado são irrisórios face ao valor do 

débito exequendo, os quais procedi ao desbloqueio, conforme extrato em 

anexo, acolho o pedido de fl. 37 e, por conseguinte, passo a localizar 

bens em nome do executado junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não 

foram localizados veículos de propriedade do requerido, conforme extrato 

em anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, 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, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 96460 Nr: 3494-64.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. CARVALHO SILVA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE MATTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA NERVO - OAB:MT/5.368, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 7274, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - 

B

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud (fls. 302/303), ante a insuficiência de saldo 

em contas bancárias de titularidade do executado, acolho o pedido de fls. 

307/310 para fins de localizar bens em nome do executado junto ao 

Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois os 

veículos localizados em nome do executado já possuem restrição, 

conforme extrato em anexo.

3. Por conseguinte, tendo em vista as diligências negativas, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção, sem 

resolução de mérito.

4. Em seguida, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 79625 Nr: 7961-57.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA STRACK - ME, SANDRA 

MARA SCHMIDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 215/215 e, por conseguinte, procedo a buscas 

junto ao Sistema Infojud, a fim de obter as 03 (três) últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada.

2. Com a resposta, tratando-se de dados protegidos por sigilo fiscal, 

determino que as informações obtidas junto a Receita Federal do Brasil 

sejam encartadas ao feito, o qual passará a correr em segredo de justiça 

somente com relação ao acesso aos autos, que deverá ser limitada às 

partes e seus respectivos advogados devidamente constituídos, devendo 

a Secretaria proceder com o necessário para identificação visual de tal 

condição.

3. Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 185636 Nr: 6786-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO BORTOLUZZI, ANITA AVILA 

BORTOLUZZI, ALCIDES BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos acerca da certidão de 

fl. 132, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130322 Nr: 9537-46.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA, JOÃO PENIANI, 

DENILSE MARTA MARTINI PENIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - OAB:8247-B/MT, 

Manoela de São José Ramos - OAB:21250/0, MANOELA DE SÃO 

JOSÉ RAMOS - OAB:OAB/MT 21.250-0

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que transcorreu prazo superior ao requerido à fl. 261, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122329 Nr: 1490-83.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237/B

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos acerca da petição e 

documentos de fls. 519/593, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189812 Nr: 11238-37.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAGANINI CONSTRUÇÕES LTDA- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MANDALA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. O Sistema Renajud não tem como finalidade a realização de penhora e 

sim, como estabelece o artigo 6º do seu regulamento, “(...) permite o envio 

de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de 

licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de 

penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM”.

2. Ademais, nos termos do artigo 839 do CPC, “considerar-se-á feita a 

penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens (...)”, razão pela 

qual mostra-se impossível a efetivação da penhora sem a prévia 

localização do bem, ônus do qual compete a parte exequente.

3. Assim, previamente a análise do pedido de fls. 256/257, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, indique a localização do veículo indicado à fl. 

253, sob pena de exclusão da restrição realizada junto ao Sistema 

Renajud.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162418 Nr: 10184-07.2011.811.0015

 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: LG REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Vistos em correição permanente,

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156696 Nr: 3766-53.2011.811.0015

 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: JUCELIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 Vistos em correição permanente,

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 227313 Nr: 4032-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVILDE VIVAN ZAMBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ALCIDES KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 8718, DIEGO HENRIQUE BONETTI - OAB:OAB/MT 22.803, 

JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janice Groff Andrioli - 

OAB:14791-MT

 Vistos em correição permanente,

1. Ante o recurso de apelação apresentado, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as devidas 

anotações.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 120967 Nr: 146-67.2010.811.0015

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA ARAUJO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Ante o recurso de apelação apresentado, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as devidas 

anotações.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 305507 Nr: 11893-67.2017.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MORELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM. JUIZ - DR. MARIO AUGUSTO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Ante a certidão de fls. 48, arquivem-se autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 305512 Nr: 11897-07.2017.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MORELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM. JUIZ - DR. MARIO AUGUSTO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Ante a certidão de fls. 60, arquivem-se autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231939 Nr: 6820-85.2015.811.0015

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Tendo em vista que já decorreu o prazo de suspensão requisitado às 
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fls. 52, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 305509 Nr: 11895-37.2017.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MORELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM. JUIZ - DR. MARIO AUGUSTO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Ante a certidão de fls. 67, arquivem-se autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242270 Nr: 13550-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUCOMPANY COMERCIO DE ESQUADRIAS 

LTDA - ME, VAGNER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO GASPARELO 

JÚNIOR - OAB:7191, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente,

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161484 Nr: 9068-63.2011.811.0015

 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: A. CECATTO & CIA LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMBURY DESIGN EM MOBILIA LTDA. ME, 

FORT CREDIT FOMENTO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA - OAB:18935/MT, LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, MARCOS LARA TORTORELLO - 

OAB:249.247/SP

 Vistos em correição permanente,

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 234426 Nr: 8368-48.2015.811.0015

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEY JOSÉ NIENKOTTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SPINOLA 

SALGADO - OAB:10238/PA

 Vistos em correição permanente,

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 243669 Nr: 14269-94.2015.811.0015

 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: DOUGLAS ASSUNÇÃO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLY SCHERER DA SILVA, NATHAN 

TOEWES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR FIABANE - 

OAB:19.939/MT, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Vistos em correição permanente,

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273776 Nr: 12243-89.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Ante a certidão de fls. 39, intime-se a parte requerente, pessoalmente e 

por seu advogado, a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 225866 Nr: 3295-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONDI 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:

 Vistos em correição permanente,

1. Ante a certidão de fls. 140, intime-se a parte requerente, pessoalmente 

e por seu advogado, a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199234 Nr: 2001-42.2014.811.0015

 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: BENEDITA ROSANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTUAL CONSTRUTORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Ante a certidão de fls. 49, intime-se a parte requerente, pessoalmente e 

por seu advogado, a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

2. Por conseguinte, proceda a Sra. Gestora com o desentranhamento da 

certidão de fls. 41, haja vista que não faz referência a estes autos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247889 Nr: 17041-30.2015.811.0015

 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: NODUSOJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. COPANSKI NETO CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON JOSUÉ FERREIRA 

FORMAGGIO FILHO - OAB:45176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Ante a certidão de fls. 32, intime-se a requerente, pessoalmente e por 

seu advogado, a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211404 Nr: 12067-81.2014.811.0015

 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: CREDICARD ITAÚ - ITAUCARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO COPETCHY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Ante a certidão de fls. 72, intime-se a requerente, pessoalmente e por 

seu advogado, a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192520 Nr: 14220-24.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGÉRIO CORTES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO AUGUSTO PERINOTO, SOTTI & 

PERINOTO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT, Luciana Marcolin Kaiser - OAB:16429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Ante a certidão de fls. 88, intime-se a requerente, pessoalmente e por 

seu advogado, a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264780 Nr: 6403-98.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DOS SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Ante a certidão de fls. 41, intime-se a requerente, pessoalmente e por 

seu advogado, a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248288 Nr: 17279-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY 

("METLIFE")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL SOUZA - OAB:16.842-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031/SP

 Vistos em correição permanente,

1. Aguarde-se em Secretaria o julgamento da exceção de suspeição – 

Código nº 298526.

2. Após, voltem os autos conclusos para decisão.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228391 Nr: 4659-05.2015.811.0015

 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: CIONARA ZANOTO DAS NEVES NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Curia Pereira - 

ESTAGIÁRIO - OAB:OAB/MT 16.494/E, LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT/4.427

 Vistos em correição permanente,

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 210949 Nr: 11727-40.2014.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ROSALVA DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 
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conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252805 Nr: 19727-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR ANDRE CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDI JOSÉ NARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 5368, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 

8718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 258554 Nr: 2826-15.2016.811.0015

 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: BRUNNATH TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TAVARES REIS - 

OAB:40787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que a parte requerente não providenciou o 

recolhimento das custas processuais, com supedâneo no artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, determinando o cancelamento da 

distribuição.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170593 Nr: 5679-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT, WILSON 

ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 Vistos em correição permanente.

1. Diante da não aceitação da proposta de acordo formulada pelo 

executado e, em atenção a certidão de fl. 99, intime-se a parte exequente, 

por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, indicando a localização dos bens constritos às 

fls. 85/87 e/ou formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob 

pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226795 Nr: 3793-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SIDNEY RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 16.940-E, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - 

OAB:4962-B, VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 13.078, WILSON ISAC 

RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo o recurso de apelação (fls. 64/69), em seu efeito devolutivo.

2. Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas anotações.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 82869 Nr: 338-05.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CESAR MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERÁVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da certidão de fl. 201, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 79504 Nr: 7895-77.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS INDUSTRIA E COM. DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., CARLOS AURELIO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante a certidão de fl. 175, nos termos do art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) do Estado de Mato 

Grosso, que atua na 2ª Vara Cível desta Comarca, como curador(a) 

especial da parte ré revel.

 2. Intime-se a(o) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para 

que ofereça resposta no prazo legal.

3. Após, retornem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 286653 Nr: 228-54.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO MANHAGUANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR BRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE ISABELLE VILANDE - 

OAB:OAB/MT 23.705-B, LEANDRO GOUVEA DE ASSIS - OAB:OAB/MT 

18.434, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - OAB:MT nº 18.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente, corrija-se o nome da patrona do embargante, conforme 

consta na procuração juntada à fl. 55, a fim de se evitar qualquer 
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alegação de nulidade.

2. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

da redação do art. 919 do Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo 

não se encontra seguro por penhora, depósito e tampouco por caução 

suficiente.

3. Intime-se a parte embargada para impugnar, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 920, inciso I, CPC).

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121372 Nr: 546-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A (atual denom. de Banco 

Autolatina S.A.), MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. S. DAS NEVES NORTE BONICONTRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a declaração de perdimento em favor da União do bem 

objeto de constrição via convênio, defiro o pedido de fls. 277/278 e, por 

conseguinte, procedo a baixa da restrição junto ao Renajud do veículo 

NJB-5108, conforme extrato em anexo.

1.1. Oficie-se ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil José Marcelo 

Priotto de Oliveira, informando-o acerca da presente decisão.

2. Dando prosseguimento ao feito, insta salientar que o Sistema Renajud 

não tem como finalidade a realização de penhora e sim, como estabelece o 

artigo 6º do seu regulamento, “(...) permite o envio de ordens judiciais 

eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de 

circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos 

automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro 

Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM”.

3. Ademais, nos termos do artigo 839 do CPC, “considerar-se-á feita a 

penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens (...)”, razão pela 

qual mostra-se impossível a efetivação da penhora sem a prévia 

localização do bem, ônus do qual compete a parte exequente.

4. Assim, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique a localização do 

veículo JZS-5483 (fl. 275) ou formule os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de exclusão da restrição.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 111216 Nr: 3628-57.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, LIA 

BAUBERGER MELAMED - OAB:119008/rj

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição de fls. 258/261, 

sob pena de extinção do feito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpras-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 87537 Nr: 4964-67.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON HENRIQUE ZIMPEL, AIRTON 

FRANCISCO ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, ELTON RENATO 

HOLLEMBACH ZIMPEL, CARLOS ROBERTO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CAPPELLESSO - 

OAB:12772/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B, 

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA - OAB:8708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro parcialmente o pedido de fl. 344 e, por conseguinte, com fulcro 

no art. 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

2. Decorrido o prazo do item “1”, havendo manifestação da parte 

exequente, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo do item “1”, sem manifestação, determino o 

arquivamento provisório dos presentes autos até nova manifestação dos 

interessados, caso em que comecará a fluir o prazo da prescrição 

intercorrente (art. 921, §§, do CPC).

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 277055 Nr: 14293-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO EMILIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE F. C. ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:OAB/MT 21.127 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Consigno que procedi as diligências necessárias junto ao Sistema 

Renajud, conforme extrato anexo. Deixo de inserir a restrição de 

circulação, vez que o veículo localizado já possui restrição.

 2. Assim, prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 53/53-verso.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 127244 Nr: 6458-59.2010.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RIBEIRO, MARCELO ROSA 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Consigno que procedi as diligências necessárias junto ao Sistema 

Renajud, conforme extrato anexo.

 2. Assim, prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 157/158.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180981 Nr: 1851-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. T. DOS SANTOS & CIA LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que decorreu prazo superior ao requerido à fl. 77, 

intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 95052 Nr: 2078-61.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DE SOUSA RAMOS, PRO LABORE, 

SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL S/C, PRO LABORE SERVIÇOS DE 

MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL RICARDO CAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284-A/MT, PAULO 

JOSÉ LIBARDONI - OAB:64.313, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio e, para tanto, junto aos 

autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, previamente a análise dos demais pedidos de fl. 502, com 

fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, intime-se 

o executado, por meio de advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo.

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.: 193553 Nr: 15320-14.2013.811.0015

 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: MIGUEL ALVES FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, RODOLFO FARES PAULO - 

OAB:OAB/MT 17.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente, retique-se a D.R.A. para que conste a correta classe 

processual, conforme determinado à fl. 142.

2. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição e documentos 

de fls. 179/185, sob pena de extinção do feito.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpras-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 95853 Nr: 2946-39.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCS, CJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que o lapso temporal decorrido desde as diligências 

realizadas junto ao Sistema Bancejud (fls. 372/374), qual seja, 15.09.2017, 

não se mostra razoável para que seja realizada nova tentativa de 

constrição de ativos financeiros, indefiro o pedido de fls. 388/389.

2. Ademais, a parte exequente não logrou êxito em demonstrar o 

esgotamento das diligências extrajudiciais realizadas sem sucesso, 

tampouco que houve alteração da situação econômica dos executados.

3. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 94301 Nr: 1325-07.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI HENDGES GARCIA DE ANDRADE, 

THOMAZ GARCIA DE ANDRADE NETO, IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Prossiga-se no cumprimento da decisão proferida à fl. 124.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 120931 Nr: 110-25.2010.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAZ GARCIA DE ANDRADE NETO, ROSELI 

HENDGES GARCIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO M. PATRUNI - 

OAB:4.360-B/MT, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 Vistos em correição permanente.

1. Ciente do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (fls. 113/114).

2. Certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, desapensem-se e 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 27793 Nr: 5821-89.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10.124/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:MT-3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a petição de fls. 265/266, formulada pela parte 

exequente, consigno que, em que pese à argumentação do requerente, 

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”.
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2. No presente caso, a parte exequente vem pugnar que seja 

reconsiderada a decisão proferida às fls. 263/263-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. 265/266 formulada pela 

parte autora, ante o fato de já ter sido proferida decisão nos autos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 129353 Nr: 8568-31.2010.811.0015

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FUGIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURICIO AUDE - OAB:4.667/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para pagamento e/ou 

apresentação de resposta pelo requerido, conforme assinalado na 

decisão de fls. 70/73 e certidão de fl. 156-verso.

2. Após, voltem-me imediatamente conclusos para prolação de sentença, 

já que se trata de processo inserido na Meta 2/2018 do CNJ.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 95052 Nr: 2078-61.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DE SOUSA RAMOS, PRO LABORE, 

SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL S/C, PRO LABORE SERVIÇOS DE 

MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL RICARDO CAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284-A/MT, PAULO 

JOSÉ LIBARDONI - OAB:64.313, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de penhora “online” (fl. 

502) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. 

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CRÉDITO 

ALIMENTAR - URGÊNCIA NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - 

PENHORA - SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE ATÉ O VALOR DO 

CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A penhora 

on line é um sistema inovador utilizado pelo poder judiciário, com apoio no 

art. 655 do CPC que dá preferência à penhora em dinheiro, para viabilizar 

de forma mais célere a garantia da execução, permitindo aos Juízes, 

através de solicitação eletrônica, bloquear instantaneamente as 

contas-correntes do executado. Contudo, a referida medida deverá ser 

utilizada de forma proporcional e razoável. Resta pacífico no Superior 

Tribunal de Justiça que após o advento da Lei nº11.382/06, não se faz 

necessário o esgotamento de outros meios para se proceder à penhora 

"on line", frente a expressa ordem prevista na nova disposição do art. 655 

do CPC. (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.04.323401-2/002, Relator(a): 

Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2014, 

publicação da súmula em 26/02/2014).

2. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.

3. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189942 Nr: 11389-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SURUQUÁ LTDA, ANDRE CEZAR 

ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544 OAB/MT, EUCLESIO BORTOLAS - OAB:OAB/MT17.544, 

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro parcialmente o pedido de fl. 344 e, por conseguinte, com fulcro 

no art. 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

2. Decorrido o prazo do item “1”, havendo manifestação da parte 

exequente, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo do item “1”, sem manifestação, determino o 

arquivamento provisório dos presentes autos até nova manifestação dos 

interessados, caso em que comecará a fluir o prazo da prescrição 

intercorrente (art. 921, §§, do CPC).

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 75782 Nr: 4159-51.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DOS INGÁS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfico que, decorreu o prazo da suspensão do andamento processual 

deferido às fls. 362. Certifico ainda que, intimo a parte autora a cumprir a 

parte final da referida decisão que segue parcialmente transcrita: " 

(...)Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, postulado pela exequente em 

05.3.2018 (fls. 360/361), determino-lhe, em 05 (cinco) dias, apresentar 

memória discriminada e atualizada dos cálculos da dívida, bem como 

promover os demais atos e diligências que lhe competem, indicando bens 

da devedora, passíveis de penhora ou, não havendo bens, manifestar-se 

na forma do artigo 921, III, § 1º, do CPC.Cumpra-se e intimem-se."

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004068-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: VINTE (20) DIAS AUTOS N.º 

1004068-55.2017.8.11.0015 ESPÉCIE: Retificação no Assento de 

Casamento PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA LOPES FERREIRA PARTE 

RÉ: Eventuais Terceiros Interessados VALOR DA CAUSA: R$ R$ 937,00 

FINALIDADE: CITAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, na 

forma do art. 942 do CPC, dos termos da presente 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, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: A requerente 

contraiu matrimônio aos dezenove dias do mês de Junho do ano de 1987, 

no Cartório do 2ºOfício de Colíder/MT, ocorreu que sua certidão de 

casamento foi lavrada constando erro material na grafia do pronome e 

sobrenome de seu genitor, porquanto constou OSMAR LOPES DOS 
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SANTOS, ao invés de OSMAR LOPES SANTOS. Diante disso, todos os 

demais documentos pessoais da Autora foram confeccionados constando 

a grafia incorreta do nome e sobrenome de sua genitora, bem como do 

sobrenome do genitor, ante aos fatos acima expostos e visando evitar 

problemas futuros, a requerente pretende retificar a sua certidão de 

casamento, a fim de corrigir o sobrenome de seu genitor, bem como 

corrigir o nome e sobrenome de sua genitora. destaca-se por fim, que não 

vislumbra com a retificação pretendida a possibilidade de dano para a 

sociedade e para o interesse público, que sempre devem ser 

resguardados; assim, perfeitamente possível que a requerente tenha 

retificado em sua certidão de casamento o sobrenome de seu genitor, bem 

como o nome e sobrenome de sua genitora passando a constar OSMAR 

LOPES SANTOS e MARIA JACIRA DOS SANTOS, ao invés de Osmar 

Lopes dos Santos e Jacira de Almeida dos Santos. Eu, Aricelma Lúcia da 

Silva, digitei. Sinop - MT, 28 de junho de 2018. Luzimeiry Tomaz Nazário 

Gestora Judicial Autorizado(a) pelo Provimento n° 1.205-CNGC SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-001 - TELEFONE: (66) 

3520-3800-ramal-205

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007278-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MAIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: VINTE (20) DIAS AUTOS N.º 

1007278-17.2017.8.11.0015 ESPÉCIE: Retificação de Nome PARTE 

AUTORA: JEAN MAIA DE ARRUDA PARTE RÉ: Eventuais Terceiros 

Interessados VALOR DA CAUSA: R$ R$ 937,00 FINALIDADE: CITAÇÃO 

DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da presente 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, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: O requerente nasceu no dia 

11/04/1990, e teve seu registro de nascimento lavrado no Cartório de 

Registro Civil da Comarca e Município de Deodápolis/MS, ocorre que, 

pretendendo se casar, o requerente necessitou da 2º via atualizada de 

sua Certidão de Nascimento, ao recebê-la constatou estar escrito seu 

prenome de maneira diversa, qual seja JEAM, ao invés de JEAN, está 

gerando e gerará inúmeros transtornos a ele. O requerente possui todos 

os seus documentos pessoais com o nome JEAN, bem como é 

reconhecido. Diante disto, o requerente ingressa com a presente 

demanda, visando a retificação de seu assento de nascimento, de modo a 

constar seu nome conforme sua Certidão de Nascimento Original, qual 

seja JEAN, ao invés de JEAM. Eu, Aricelma Lúcia da Silva, digitei. Sinop - 

MT, 28 de junho de 2018. Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judicial 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 1.205-CNGC SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-001 - TELEFONE: (66) 

3520-3800-ramal-205

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000696-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU MOURA LOPES (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada da parte credora 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 Vila Santana, 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, conforme despacho abaixo transcrito. Vistos, etc... 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012342-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA STANGHILIN DA SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, eu, VALTER MORTELARO LOPES, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado do 

Meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível desta Comarca de 

SINOP/MT, Excelentíssimo Senhor Doutor CLÓVIS MÁRIO TEIXEIRA DE 

MELLO, e, extraído dos autos de CÓDIGO 1012342-08.2017.8.11.0015 

(MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO – ESPÉCIE: AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – em que BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A move em desfavor de 

JULIANA STANGHILIN DA SILVA. Diligenciei junto ao endereço constante 

no mandado, RUA DOUTOR CLAUDIOMIRO M. DE CARVALHO, 1844, 

JARDIM BOA ESPERANÇA, SINOP - MT, nesta urbe, local onde PROCEDI 

com a BUSCA, porem DEIXEI de proceder com APREENSÃO do BEM 

OBJETO: Veículo Marca: CHEVROLET, Modelo: S-10 CD FLEX EXECUTIVE 

4X2, 2.4 8V, Cor: PRATA, Ano/Mod:2008/2009, Chassi: 

9 B G 1 3 8 S U 0 9 C 4 1 8 7 8 1 ,  P l a c a :  A Q P - 6 0 6 7 ,  M o v i d o : 

ÁLCOOL/GASOLINA,Renavan:00986872040, haja vista não tê-lo 

encontrado estacionado naquele endereço ou nas proximidades, bem 

como por não ter sido avistado em transito pelas ruas desta cidade. Em 

face da não localização do BEM OBJETO, este meirinho diligenciou junto ao 

endereço constante no mandado, local onde não logrei êxito quanto ao 

encontro de JULIANA STANGHILIN DA SILVA, pois é pessoa 

desconhecida entre os atuais moradores no imóvel. Desta forma devolvo o 

presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade 

e dou fé. Sinop/MT,. 27 de fevereiro de 2018 VALTER MORTELARO 

LOPES OFICIAL DE JUSTIÇA

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006362-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE INACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006362-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

ROSANGELA APARECIDA CORREIA REQUERIDO: LUIZ JOSE INACIO 

Vistos, etc... Intime-se a Exequente para que, no prazo de 30 dias, 

comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais, bem como traga 

aos autos cópia do despacho judicial, nos termos do art. 260 do CPC, sob 

pena de devolução da presente missiva ao juiz de origem. Com a juntada, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 
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prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010255-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DUTRA (AUTOR)

ANDRE USINGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010255-79.2017.8.11.0015. AUTOR: ALINE DUTRA, 

ANDRE USINGER RÉU: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005586-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CAMPAGNOLO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT0009511A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNO MOTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005586-46.2018.8.11.0015. AUTOR: LOURDES 

CAMPAGNOLO - ME RÉU: TECNO MOTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 

Vistos, etc. Conforme se depreende do documento ID 13434468, a 

requerida procedeu ao endosso translativo da duplicata mercantil ora em 

discussão em favor do Banco do Brasil S/A. Desta forma, considerando 

que no endosso translativo a propriedade e os direitos sobre os títulos são 

transferidos à instituição financeira mediante um adiantamento de valores 

ao endossante, faculto ao autor emendar a inicial no prazo de cinco dias, 

incluindo o Banco do Brasil S/A no polo passivo da ação, eis que se trata 

do favorecido/portador da cártula em discussão. 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 autor para que manifeste nos autos, requerendo o 

que entender de direito no prazo de cinco (5) dias tendo em vista que a 

correspondência encaminhada para citação do requerido Adilson Almeida 

Ferreira retornou sem o devido recebimento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 306017 Nr: 12266-98.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON YUJI NOGAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Vistos etc.

1. Considerando a Portaria n. 841/2018-PRES, que decretou ponto 

facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 

02.07.2018, redesigno a audiência de inquirição das testemunhas Ricardo 

Franco Pereira e Henry Nicolas Herbas Vasquez para o dia 14 de agosto 

de 2018, às 14h00min.

2. Intime-se. Cumpra-se nos termos da decisão de fl. 40, expedindo-se o 

necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010965-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRES VIGO OAB - SP84934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010965-02.2017.8.11.0015. AUTOR: COMFRIO 

SOLUCOES LOGISTICAS S/A RÉU: VALE GRANDE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS S/A Vistos, etc. Não é possível à ré, em sede 

de contestação, formular pedido de tutela de urgência consistente na 

retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, devendo, para 

tanto, valer-se da reconvenção. Desta forma, considerando que a 

requerida não formulou o pedido de tutela de urgência através de 

reconvenção, deixo de analisá-lo. Neste sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. 

CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO 

RÉU. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. 1. Na sistemática processual 

vigente, somente o autor formula pedidos, a menos que a lei admita 

conduta ativa do réu (ações dúplices). Para que o réu possa formular 

pretensões, caso não se trate de ação dúplice, deve valer-se de 

reconvenção. 2. O novo CPC permite que a reconvenção seja proposta na 

mesma peça de defesa. Isso não significa que o réu não precise indicar 

com precisão que pretende reconvir. No caso, o réu não pretende 

reconvir, mas exige direito de formular pedido de tutela de urgência. 

Descabimento. 3. A contestação é peça de mera defesa (salvo o caso 

das ações dúplices, hipótese diversa da presente), não se prestando 

senão para que o réu busque a improcedência dos pedidos do autor. Se o 

réu quer formular pedidos, deve agir por meio da reconvenção. 4. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( T J - S P  2 1 5 7 1 8 6 6 2 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2157186-62.2017.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

14/09/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

14/09/2017) Intime-se a autora para apresentar impugnação à contestação 

no prazo de 15 dias. Após, intimem-se as partes para que especifiquem 

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 sobre a 

possibilidade 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

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006300-06.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006300-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SELMA 

ROSANE SANTOS ARRUDA REQUERIDO: MIRKO VINCENZO GIANNOTTE 

Vistos, etc... Considerando que os arquivos juntados aos autos estão 

corrompidos, bem como a presente exceção foi novamente distribuída, 

sob o nº 1006320-94.2018.8.11.0015, perante o juízo da 6ª Vara Cível 

desta Comarca, determino o cancelamento da distribuição do presente 

feito, com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006442-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006442-10.2018.8.11.0015. AUTOR: JEAN ROHLING 

DUPIM CARVALHO RÉU: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 

TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL 

RESIDENCIAL Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se que a 

petição inicial foi endereçada para o Juizado Especial local, sendo o 

processo equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível 

local. Deste modo, declino da competência e determino a redistribuição do 

presente feito à 7ª Vara Cível desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006382-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (REQUERENTE)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNDERTAKE ASSESSORIA EM RH LTDA - ME (REQUERIDO)

GESSICA MARQUES (REQUERIDO)

Juízo de Direito da Comarca de Sinop/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006382-37.2018.8.11.0015 Oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando cópia da petição inicial do autor, bem como cópia 

do despacho judicial, sob pena de devolução da Carta Precatória. Assim, 

cumprida a diligência e, estando presentes os documentos necessários 

(art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, 

observadas as formalidades legais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005247-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIPAGRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CABRAL VARGAS (EXECUTADO)

 

PJE 1005247.87.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para distribuir 

a carta precatória expedida em 25/05/2018 com as peças necessárias 

(cópia de: petição inicial, título executivo, procuração, cálculo e decisão), 

juntando comprovante de distribuição em 30 dias. Sinop-MT, 3 de julho de 

2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002085-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CARVALHO DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN OAB - PR72525 (ADVOGADO)

 

AUTOS PJE 1002085-84.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA 

para em cinco dias manifestar-se acerca da contestação e documentos, 

inclusive dos DVDs depositados na secretaria, conforme determinado na 

decisão (ID 13889227). Sinop-MT, 3 de julho de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001052-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SARA GOMES ROMERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

VALDELIR GOMES OAB - 430.110.471-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM PEREIRA CALEFFI (RÉU)

C. B. F. INSUMOS AGRICOLA LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA LUISA GERLACH GESUALDO OAB - MT17290/O-O (ADVOGADO)

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO)

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (DENUNCIAÇÃO À 

LIDE)

 

PJE 1001052-30.2016.811.0015 INTIMAÇÃO da AUTORA e dos 

REQUERIDOS para em quinze dias impugnarem a contestação 

apresentada pela denunciada à lide. Sinop-MT, 3 de julho de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005455-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE NEURACI GOIS DA SILVA SCHIMIDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

PJE 1005455-08.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO das partes do despacho 

exarado (ID 11004225), que segue abaixo transcrito: "Defiro parcialmente 

o pedido de devolução de prazo no ID 10840447, uma vez que não 

vislumbro prejuízo à parte adversa. Assim, concedo o prazo de dez dias 

para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado. NO PRAZO DE ESPECIFICAÇÃO DE 

PROVAS, O REQUERENTE PODERÁ IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO. 

Intimem-se." Sinop-MT, 3 de julho de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 44354 Nr: 8906-15.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDIR OLIVEIRA DO AMARAL, JARBAS 

AQUINO OLIVEIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983/MT

 Intimação do advogado do executado Jarbas Aquino, para satisfazer a 

obrigação determinada na decisão às fls. 408/410, de acordo com os 

cálculos apresentados às fls. 413/416, no prazo de 15 (quinze) dias. Do 

mesmo modo, intimação do advogado da parte exequente, a fim de que 

satisfaça a obrigação determinada na decisão às fls. 408/410, de acordo 

com os cálculos apresentados às fls. 413/416, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 212377 Nr: 12901-84.2014.811.0015

 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: DIOMAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO BCP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTOR, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 132 a 146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233018 Nr: 7460-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY E CORREIA COMERCIAL DE 

MADEIRAS - LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente, para que informe nos autos o valor 

atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que seja 

expedida Carta Precatória para intimação, penhora e avaliação de bens do 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 2958 Nr: 1216-42.1998.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITM LATIN AMERICA INDUSTRIA DE PEÇAS PARA 

TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHIRALDI DESMATAMENTO E 

TERRAPLENAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BURTI MALDONADO - 

OAB:OAB/SP 226.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente à diligência 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do Mandado de 

Intimação do Executado no bairro Jardim Botânico, 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 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.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189366 Nr: 10716-10.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. SILVA DO NASCIMENTO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO -ME, JULIANE SILVA DO NASCIMENTO, ERIVALDO 

FRANCISCO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da exequente, a fim de que dê andamento ao feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que já houve tentativa, 

inexitosa, de citação dos requeridos no endereço constante às fls. 

100/101, nos termos da certidão de fl. 75, em que consta que "[...] o imóvel 

que outrora ali se encontrava edificado foi demolido e resta somente um 

terreno baldio [...]".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233066 Nr: 7491-11.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NORBERTO SCHULZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente à diligência 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do Mandado de 

Citação do Executado no bairro Jardim Oliveiras, Sinop/MT, vez que a 

citação por carta foi inexitosa (fl. 68v), 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.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198559 Nr: 1447-10.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO SIQUEIRA BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente, para, no prazo de 5 
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(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente à diligência 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do Mandado de 

Citação do Executado no bairro Jardim Primavera, Sinop/MT, vez que a 

citação por carta foi inexitosa (fl. 102v), 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.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87574 Nr: 5009-71.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DONIZETE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 

11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente às 3 (três) 

diligências do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Intimação, Penhora e Avaliação de bens do Executado no 

bairro Jardim das Palmeiras, 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 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.” Outrossim, deve ser informado nos autos o valor 

atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122677 Nr: 1840-71.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CORNIANI GRANDE, RAFAEL TEIXEIRA 

ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTONOP, ERNANI ANTONIO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - 

OAB:OAB/MT 9084-A, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Intimação do advogado do exequente, para que informe nos autos o valor 

atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que seja 

expedido mandado de intimação, penhora, avaliação e remoção de bens 

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 190971 Nr: 12591-15.2013.811.0015

 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: DILMAR DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MARTINS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias manifestar, face ao trânsito em julgado da 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179213 Nr: 15093-58.2012.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON HENRIQUE ZIMPEL, ARNALDO 

ENGERLHARD ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado dos REQUERIDOS, para em quinze dias apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 183 a 188.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203013 Nr: 5452-75.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MOREIRA, MÁRCIA MARIA DIAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O, FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - OAB:MT/16.601, JAIR 

DEMÉTRIO - OAB:15.094-MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Certifico e dou fé que desapensei destes autos, os autos de EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Nº 17274-95.2013.811.0015 de código 

195529, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO contra ORLANDO 

MOREIRA E MÁRCIA MARIA DIAS MOREIRA, para o qual trasladei cópia da 

sentença de fls. 61 a 65.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

EMBARGADA 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.: 192887 Nr: 14601-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ARUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT/ 18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT/21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado NA RUA DOS HIBISCOS, 358, 

JD. PRIMAVERAS, 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 
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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.: 230593 Nr: 5972-98.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KACIELLY RODRIGUES PEREIRA LUCENA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisiane de Castro Moura - 

OAB:18986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 86.844, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:63440/MG

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTORA, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 92 a 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272737 Nr: 11491-20.2016.811.0015

 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: SANDRO ROBERTO MURILHA, CRISTINA DA SILVA 

MURILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO 

- FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, FERNANDO CAMPOS VARNIERI - OAB:18116/A, 

WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/SP 173.351

 INTIMAÇÃO do Dr. Jeferson Fugihara e Dr. Rogério Pereira de Souza para 

comparecerem acompanhados dos autores na audiência de instrução que 

se realizará no dia 18/7/2018, às 14:30 horas no Fórum local de Sinop-MT, 

tendo em vista que eles não foram encontrados pelo oficial de justiça, 

conforme certidão de fl. 550.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 321475 Nr: 4031-11.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI CELEIRO DO MT - COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DE SORRISO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE VICENTE VALDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.26: 

"Certifico que, no endereço indicado no mandado, falei com Lucide. 

Segundo ela, moradora há um ano e seis meses no local. Alegou 

desconhecer a requerida, Gislaine Vicente Valdez."

 Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta 

precatória será devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 76690 Nr: 5063-71.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOTECNOLOGIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAISNET CORRETORA AGRÍCOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ALCEU AFFONSO 

FERREIRA - OAB:20688, MARCELO LAMANNA DE CAMPOS MAIA 

DÓRIA - OAB:194560/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT, ULISSES DUARTE JUNIOR - OAB:MS/6.877, VANDERLEI 

NEZZI - OAB:8452/MT

 Intimação dos advogados da parte executada da sentença de fls. 

159/161, abaixo transcrita: "Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA em fase 

de cumprimento de sentença movida por CEREAISNET CORRETORA 

AGRÍCOLA LTDA em face de BIOARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BIOTECNOLOGIA – LTDA, que teve início às fls. 95/96. A executada foi 

intimada a cumprir a obrigação, às fls. 110 e às fls. 111, foi certificado o 

decurso do prazo sem pagamento do débito. Às fls. 115 foi determinada a 

penhora “on line”, a qual restou infrutífera (fls. 118). A executada foi 

intimada a indicar bens penhoráveis (fls. 125), tendo se manifestado, às 

fls. 126, alegando que não possuía bens à penhora. Às fls. 133, o 

exequente foi intimado para de manifestar acerca da resposta das 

pesquisas feitas à Receita Federal e ao Detran, acerca de bens 

penhoráveis. Entretanto, quedou-se inerte. Às fls. 141 foi intimado o 

exequente a dar andamento no feito, deixando transcorrer “in albis” o 

prazo. Tentada a intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento ao feito, a carta de intimação retornou com a informação 

“mudou-se”, conforme fls. 156v. DECIDO. É obrigação da parte manter seu 

endereço atualizado nos autos, presumindo-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço declinado na inicial, consoante dispõe o art. 274, do 

CPC. Verifico que o processo está paralisado há mais de 07 (sete) anos e 

05 (cinco) meses, por inércia da parte autora que, devidamente intimada a 

providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as diligências 

que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o 

processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: “AGRAVO 

REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 

399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/11/2013). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e 

§ 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos 

de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno a exequente ao 

pagamento das custas processuais. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130836 Nr: 10052-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMIR SALVADORI, ALMIR SALVADORI, 

DELCIMARA DALEFFE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GUIMARÃES 

MAROTTA - OAB:OAB/AM10.856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT
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 Intime-se a parte exequente para regularizar a representação processual, 

no prazo de 10 (dez) dias, juntando instrumento procuratório que outorgue 

poderes específicos para transigir ao peticionário de fls. 172/182 (Dr. 

Deivison Vinicius Kunkel Lopes de Souza).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 114751 Nr: 7663-60.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208 A

 Aguarde-se o cumprimento da diligência determinada nos autos em 

apenso (cód. nº 130836).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85949 Nr: 3380-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMERO LOPEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILDES FERNANDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 Cuida-se de Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença de 

fls. 35/36, a qual condenou a executada ao pagamento da quantia de R$ 

6.223,88 (seis mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos); 

bem como ao pagamento das custas/despesas processuais, e honorários 

advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (...) Intimado a se manifestar, às fls. 144/145, o exequente 

aduziu novamente que não merecem prosperar as alegações da 

executada, uma vez que o sobre o valor pleiteado incidem os honorários 

de sucumbência, fixados na sentença de fls. 35/36, configurando assim 

verba de caráter alimentício, de forma que deve aplicar a exceção prevista 

no art. 833, §2º, do CPC. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que 

assiste razão a executada, uma vez que, apesar de estar consagrado no 

Código de Processo Civil que os honorários advocatícios possuem 

natureza alimentar (art. 85, §14º, CPC), a exceção trazida pelo art. 833, IV, 

§2º, do CPC engloba somente as prestações alimentícias, estas 

compreendidas pelos alimentos de natureza indenizatória ou fixados com 

fundamento no direito de família, não abarcando os honorários 

sucumbenciais. Nesse sentido: (...) Desta forma, determino o desbloqueio 

dos valores localizados às fls. 117/119, uma vez que se trata de verba 

salarial, sendo assim impenhoráveis, por força do disposto no art. 833, IV, 

do CPC. Assim, intime-se a executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar o local onde encontra-se o bem penhorado às fls. 85; bem como 

informar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os 

respectivos valores, ou, se for o caso, apresentar certidão negativa de 

propriedade, sob pena de aplicação de multa prevista no art. 774, inciso V 

c/c parágrafo único do CPC. Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita pugnado pela executada, consignando que a concessão 

do benefício não afasta a responsabilidade desta para o pagamento das 

verbas anteriormente constituídas (fls. 35/36). Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167305 Nr: 2159-68.2012.811.0015

 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: RUBENS MAURO BARRAGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERÁVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em fase de 

cumprimento de sentença movida por RUBENS MAURO BARRAGAN em 

face de BRASIL TELECOM S.A.. O feito foi sentenciado às fls. 117/122, 

julgando procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) ao autor. (...) Instado a se manifestar, o requerente, às fls. 

173/178, pugnou pelo indeferimento do novo pedido de suspensão da 

requerida, tendo em vista que o prazo de blindagem não pode ultrapassar 

180 dias, requerendo por conseguinte o prosseguimento do feito com o 

cumprimento de sentença. Às fls. 179 foi determinada a expedição de 

ofício ao juízo da recuperação judicial; bem como a intimação da requerida 

para se manifestar quanto à petição de fls. 173/178. Desta forma, a 

requerida se manifestou, às fls. 182/185, informando a homologação do 

plano de recuperação judicial, aduzindo que tal medida importa na novação 

do crédito nos autos, de forma que o pagamento da quantia fixada na 

sentença deverá ser realizado pelo juízo universal, sob pena de prejudicar 

o cumprimento do plano de recuperação. DECIDO. Verifico que o crédito 

discutido nos autos, proveniente da sentença de fls. 117/122, nasceu com 

a ocorrência do evento danoso, ocorrido em 26/11/2011 (fls. 19), sendo 

este anterior a decisão que deferiu o processamento da recuperação 

judicial da requerida (29/06/2016, fls. 130/158). Assim, pelo fato de o 

crédito exequendo ser oriundo de fato preexistente à recuperação judicial 

da requerida, será necessário a habilitação e inclusão do requerente no 

processo de recuperação judicial da ré. Nesse sentido: (...) Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer a 

sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da requerida, juntando 

aos autos o comprovante de habilitação. Após a comprovação, 

permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição, 

até a juntada do comprovante de quitação do débito. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247138 Nr: 16583-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL APARECIDO ANISIO 

CALDAS - OAB:273.528, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 98.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 40491 Nr: 4208-63.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA TEIXEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a executada, pessoalmente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca 

da nova avaliação realizada às fls. 223,

Após, transcorrido o prazo sem manifestação, intimem-se os leiloeiros 

designados para proceder com a realização das hastas públicas, nos 

termos da decisão de fls. 180.
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Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97894 Nr: 4902-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR, FERNANDO ULISSES 

PAGLIARI, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATTIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 60. Expeça-se termo de penhora, na quantia de R$ 

1.425,70 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), do 

crédito do executado depositado na conta única vinculada aos autos.

Após, intime-se o executado, pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestar quanto ao valor penhorado e, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Na mesma oportunidade, 

deverá indicar conta bancária afim de que seja efetivado o levantamento 

do crédito remanescente depositado nos autos.

Ultrapassado o prazo com ou sem oferecimento de impugnação, 

intimem-se os exequentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem a 

conta para a qual os valores penhorados serão transferidos, informando 

se há saldo remanescente.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120715 Nr: 12943-12.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY MACIEL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209-A

 Código nº 120715

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 

Remetam-se as informações prestadas em apartado, via Malote Digital, ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação das partes acerca 

dos cálculos de fls. 339/340, conforme intimação de fls. 343.

Intimem-se.

Sinop, 29 de junho de 2018.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9249 Nr: 512-97.1996.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL-GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO HYRAYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO em fase de cumprimento 

de sentença movida por CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL em face de AMÉRICO HYRAYAMA. O executado foi intimado 

a cumprir a obrigação, às fls. 263, deixando transcorrer o prazo sem o 

cumprimento. Às fls. 305 foi determinada a penhora “online”, a qual restou 

infrutífera (fls. 307). O exequente foi intimado a se manifestar às fls. 305 

verso e, às fls. 312, requereu pesquisas junto aos sistemas RENAJUD E 

INFOJUD, que também restaram infrutíferas (fls. 315/317). Às fls. 319, o 

exequente pugnou pela suspensão dos autos, sendo deferida, pelo 

período de 06 (seis) meses, conforme fls. 322. Às fls. 333, foi intimado o 

exequente a se manifestar, quedando-se inerte (fls. 335). Intimado 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o exequente não se 

manifestou, conforme fls. 339. DECIDO. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, por inércia da parte 

autora que, devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, 

deixou de providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, 

caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser extinto, 

consoante já se decidiu: (...) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO 

AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO 

ART. 267, III e § 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica 

de atos de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno a exequente ao 

pagamento das custas processuais. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167544 Nr: 2419-48.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON RUFINO, LUCIMEIRE CARREIRA 

RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:OAB/MT 15312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade de 

fls. 92/95.Cumpra-se o remanescente da decisão de fls. 76, expedindo-se 

o mandado de 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 (artigo 841 do CPC).Intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do 

débito.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122284 Nr: 1445-79.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSANA LOPES ROSSANI, ROBERTA LOPES 

ROSSANI PRESSOTO, LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:40339 - PR, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521 - 

MT, EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.302-A, 

JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-MT, MARCOS EDMUNDO 

MAGNO PINHEIRO - OAB:13430-A, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 89, tendo em vista, que não há audiência de 

conciliação no rito de execução. Nesse sentido:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. O indeferimento de audiência 

conciliatória não configura ilegalidade, pois no rito da execução pelo art. 

733, do CPC, não há previsão legal de realização desta. A justificativa 

apresentada pelo executado já foi apreciada, não havendo que se falar ou 

cogitar em nulidade por falta de apreciação da defesa. NEGARAM 

PROVIMENTO”. (Agravo de Instrumento Nº 70061938676, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, 

Julgado em 23/04/2015).

Assim, citem-se os executados Rossana Lopes Rossani e Lucas Gustavo 

Braga Presotto no endereço indicado nas fls. 77.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122965 Nr: 2135-11.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO AREIA MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JORGE MOMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 523/525.

Intime-se o executado para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 80021 Nr: 8364-26.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO VIEIRA DE ANDRADE, TEREZA 

APARECIDA PLENS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT-4.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a avaliação do bem penhorado foi realizada há mais de 09 

anos (fls. 105/107) e, portanto, determino que seja realizada nova 

avaliação.

 Após, intimem-se o exequente sobre a nova avaliação, bem como o 

executado, Celso Vieira de Andrade, sobre a penhora realizada às fls. 90.

Por fim, defiro o pedido de fls. 234, determinando que seja expedida Carta 

Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, a fim de que seja intimada a 

executada, Tereza Aparecida Plens Andrade, sobre a penhora realizada 

(fls. 90) e a nova avaliação do imóvel, tendo em vista que esta deve ser 

assistida pela Defensoria Pública da Comarca de Cuiabá/MT, onde se 

encontra domiciliada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227606 Nr: 4203-55.2015.811.0015

 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: JERRY ADRIANO SILVESTRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIRALDO BORGES CAMPOS - 

OAB:2687, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial e condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil.Transitada esta em 

julgado, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 29 

de junho de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 235961 Nr: 9430-26.2015.811.0015

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de CONDENAR o requerido a pagar indenização ao Estado/sociedade, a 

título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC 

(Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com 

incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (28/05/2013), 

de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser 

recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 

13 da Lei Federal n. 7.347/1985. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais, Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 246643 Nr: 16258-38.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 19.727-O, RODRIGO DE FREITAS 

SARTORI - OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da exequente, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresente cálculo atualizado do débito exequendo e, querendo, 

indique bens penhoráveis do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109162 Nr: 1490-20.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. ELICKER MADEIRAS (MADESAM 

MADEIRAS), SANDRA MARIA ELICKER

 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:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00(Quarenta e 

dois reais) referente à diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para 

o cumprimento do Mandado de Intimação do Executado, 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.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227605 Nr: 4202-70.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. V. DE BIASSIO AGRÍCOLA - EPP (EMPÓRIO 

AGRICOLA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 
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OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 Diante do exposto, ante a prescrição, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido da causa, consoante o disposto no artigo 

85, §2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, cuja exigibilidade 

fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita (fls.309). Com o 

trânsito em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 239434 Nr: 11715-89.2015.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA MAIS SAÚDE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil 

de 2015, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito e, como 

consectário lógico, REVOGO a medida liminar de arresto concedida às 

fls.91/93, determinando que a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias 

promova a devolução dos bens arrestados à parte requerida.Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 239364 Nr: 11659-56.2015.811.0015

 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: JOÃO ONICZKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE TEREZINHA VOLKWEIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT, WILSON 

ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.102: 

"Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos 

supra, DEIXEI DE PROCEDER A CITAÇÃO DA REQUERIDA IONE TEREZINHA 

VOLKWEIS DOS SANTOS, tendo em vista que fui informada pelo Sr. 

Angelo Bonifácio dos Santos, sogro da requerida que ela nunca morou ali 

e que não sabe precisar o seu endereço."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92663 Nr: 9994-83.2007.811.0015

 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: SIRLANA DE SOUZA DOERNER, NADIA REGINA 

DOERNER, RODRIGO DOERNER, NARA JANE DOERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. T. DA LUZ, ANTÔNIO JOSÉ TAVARES DA 

LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 (...)JULGO PROCEDENTES(...)para condenar os requeridos, 

solidariamente: 1)ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), a título de danos morais, em favor de cada um dos 

requerentes,(...)com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, devidos a partir do evento danoso(...)2) ao pagamento de pensão 

mensal aos requerentes Sirlana de Souza Doerner, Rodrigo Doerner e 

Nara Jana Doerner, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do 

montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo valor deve ser atualizado 

monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso. O valor deverá ser 

rateado entre eles, a contar do evento danoso (03/09/2002), sendo que, 

com relação à requerente Sirlana de Souza Doerner, o termo final é a data 

em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade ou a data de 

falecimento da beneficiária. No tocante aos requerentes Rodrigo Doerner e 

Nara Jana Doerner, o termo final é a data em que completaram 25 anos de 

idade. Devem as prestações vencidas serem quitadas de uma única vez, 

acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data 

do evento danoso (...). Com relação às prestações vincendas do 

pensionamento, se houverem, deverão ser depositadas mensalmente 

pelos requeridos, na proporção citada acima, até o dia 10 (dez) de cada 

mês, em conta judicial.3) ao pagamento do valor de R$ 17.450,00 

(dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais), a título de danos 

materiais, referentes às despesas com o funeral da vítima, cuja correção 

monetária deve ser feita pelo INPC, incidindo juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos devidos a partir da data do efetivo 

desembolso(...)Ademais, condeno os requeridos a constituírem capital, 

cuja renda assegure o cabal cumprimento desta decisão, o qual será 

inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do devedor 

(...).Condeno os requeridos ao pagamento das custas/despesas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor dos danos morais e da soma das prestações vencidas, 

acrescida de doze prestações vincendas(...)Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90965 Nr: 8309-41.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDONEZ AUGUSTO CARLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA GARCIA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Oficie-se ao Detran/SP solicitando informações quanto à abertura de 

processo de transferência do veículo para o nome de Emilia Garcia 

Correta, conforme determinado às fls. 178.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174439 Nr: 9845-14.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRINNYE KARLA DE LIMA BRUSTOLON, ADILSON 

GASPAR BRUSTOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSON PRADO DE SOUSA, ÉRICA FABIANA 

DE ALMEIDA, ELIZANGELA DE SOUSA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON GASPAR BRUSTOLON - 

OAB:MT/14.558, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. JOSE FERNANDO 

MARTINS BARALDI para devolver IMEDIATAMENTE os autos 

supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 254426 Nr: 451-41.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA DOS SANTOS CALHAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando 

nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena da motocicleta 
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descrita na inicial (Motocicleta Honda CG150FAN ESDI FAN ESDI FLEX, 

cor: vermelha, Placa: QBV-1705), 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 lhe 

concedo o beneficio da justiça gratuita, ante o preenchimento dos 

requisitos do artigo 99 do Código de Processo Civil (fls.44).Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192740 Nr: 14452-36.2013.811.0015

 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: CLEITON APARECIDO DE PAULA, ROSELY DE PAULA, 

IZABEL FRANCISCO GAMA BÓIA, JHENNIFER GAMA BÓIA, CLAUDIO DE 

PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX/PERMUTA DIGITAL.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN SUELZLE - OAB/MT. 

17.367 - OAB:206.625-SP, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - OAB:9672 A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AMAURI BORGHI JUNIOR 

- OAB:OAB-SP 277.279, NATALY HEITOR MARTINI - OAB:15.501-MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de determinar a rescisão do contrato 

firmado entre as partes e condenar a requerida a restituir ao requerente 

Cleiton Aparecido de Paula o valor de R$2.890,00 (dois mil, oitocentos e 

noventa reais); à requerente Izabel Francisco da Gama Boia, o valor de 

R$2.890,00 (dois mil e oitocentos e noventa reais); à requerente Jhennifer 

Gama Boia, o importe de R$11.560,00 (onze mil, quinhentos e sessenta 

reais); ao requerente Claudio de Paula, o valor de R$14.450,00 (quatorze 

mil, quatrocentos e cinquenta reais), e à requerente Rosely de Paula, a 

importância de R$8.670,00 (oito mil, seiscentos e setenta reais). Consigno 

que os aludidos valores deverão ser corrigidos pelo INPC, a partir da data 

do respectivo desembolso (art. 397/CC - fls. 43/47), com incidência de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(06/04/2015 - art.405 CC).Por fim, diante da sucumbência recíproca, 

condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Novo Código 

de Processo Civil. Tais verbas deverão ser pagas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para parte requerente e 50% (cinquenta por cento) 

para a parte requerida. Entretanto, a exigibilidade das referidas verbas 

fica suspensa com relação aos requerentes, por serem beneficiários da 

assistência judiciária gratuita (fls. 119).Transitada esta em julgado, pagas 

as custas, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003076-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO)

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EXECUTADO)

ALEXANDER POZZOBON (EXECUTADO)

WILSON ROQUE POZZOBON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003076-31.2016.8.11.0015 Em consulta ao extrato da 

conta judicial, identificou-se apenas um depósito, no valor de R$ 

544.402,02. Assim, intime-se o exequente a comprovar o segundo 

depósito alegado. Ademais, manifeste-se a parte executada acerca do 

pedido de levantamento formulado pelo exequente, no prazo de cinco dias. 

Havendo concordancia da executada ou ausencia de manifestação no 

prazo concedido, expeça-se alvará, conforme requerido. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005887-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE SOUSA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005887-90.2018.8.11.0015 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. Consoante estabelece o art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 

911/69, determino a restrição do veículo, Placa: QBJ-2002, pelo sistema 

Renajud. Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 227007 Nr: 3888-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDSS, YDSS, JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Mantenho a decisão interlocutória de fls. 33, pelos fundamentos nela 

constantes.

2. Segue em anexo, em 01 (uma) lauda, as informações requisitadas.

3. Tendo em vista que as informações requisitadas já foram encaminhadas 
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através de meio eletrônico ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, desnecessário novo encaminhamento através de fax e correio.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 279601 Nr: 15735-89.2016.811.0015

 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: FRRDS, AICDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, ALINE EVELLIN 

MARCON - FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, 

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - 

OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada à fl. 36.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183505 Nr: 4535-90.2013.811.0015

 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: CVDF, GADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:MT - 22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Sem delongas. Mantenho a sentença de fls. 55/57, nos termos em que 

foi proferida.

2. Entretanto, considerando o fato superveniente, qual seja, a quitação do 

Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade 

Isolada, Mútuo com Obrigações, Baixa de Garantia e Constituição de 

Alienação Fiduciária – Carta de Crédito Individual – FGTS (fls. 35/54,) é 

justo, relativizar a coisa julgada material, portanto, na sentença proferida 

às fls. 55/57, onde se lê “HOMOLOGO A POSSE”, passa-se a ler 

“HOMOLOGO A PROPRIEDADE”, nestes termos.

 3. Por conseguinte, determino a expedição de formal de partilha em favor 

de Cristiane Volpato de Freitas, devendo ser entregue à parte solicitante 

ou ao advogado subscritor da petição de fl. 85, mediante certidão nos 

autos.

 4. Certifique-se a Sra. Gestora se houve o recolhimento das custas do 

formal de partilha.

5. Em caso positivo, expeça-se o respectivo formal.

 6. Em caso negativo, intime-se a requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuem o recolhimento das custas 

do formal de partilha, sob pena de arquivamento dos autos.

7. Decorrido o prazo sem recolhimento, retornem-se os autos ao arquivo.

8. Havendo o recolhimento das custas, expeça-se o formal de partilha.

9. Procedida à entrega do formal, retornem os autos ao arquivo, 

observadas as formalidades legais.

10. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186829 Nr: 8037-37.2013.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNDOVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, ROSA MARIA DA 

SILVA - OAB:15087-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANELISE INÊS 

ANDRUCHAK, para devolução dos autos nº 8037-37.2013.811.0015, 

Protocolo 186829, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162217 Nr: 9941-63.2011.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SGDS, IDS, WRCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO, JRCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de materia de imprensa para proceder a INTIMAÇÃO do 

advogado da Parte Autora para manifestar-se no prazo legal, sobre o 

Relatório Informativo de fl. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 253047 Nr: 19834-39.2015.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EM, IAM, VM, LAMDSR, RAMNC, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLASIELE MARY IWAKIRI - 

OAB:13395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

que encaminho estes autos ao setor de matéria para imprensa para 

proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte autora para 

manifestar-sequanto ao Ofício juntado às fls. 52 destes autos, em 

conformidade com o item 03 do despacho de fl. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255338 Nr: 1038-63.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWLDS, JLDS, JLDS, LYLDS, CDSLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - 

OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de materia de imprensa para proceder a INTIMAÇÃO do 

Advogado da Parte Autora para manifestar-se no prazo legal, sobre a 

Certidão Negativa de fl. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278837 Nr: 15322-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSM, CRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Roberto Goes - 

OAB:20980/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

que encaminho estes autos ao setor de matéria para imprensa para 

proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte autora para 

manifestar-se quanto à justificativa apresentada tempestivamente e 

juntada às fls. 49/60 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273761 Nr: 12233-45.2016.811.0015

 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: CLÁUDIA VALÉRIA SOUZA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Ezequiel Lopes dos Santos - Estagiário - OAB:16.205/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora para que adote as providências 

necessárias no sentido de que esta (a parte autora) compareça, perante 

este Juízo e respectiva escrivania, a fim de assinar o Termo de Curatela 

expedido nestes autos, em conformidade com a r. decisão de fls. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177073 Nr: 12840-97.2012.811.0015

 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: GS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, THIAGO 

SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls. 28, designo 

audiência de tentativa de conciliação para realizar-se no dia 13 de Julho 

de 2018, as 15h00min., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07, encaminho estes autos para as expedições 

necessárias.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013100-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA LEMKE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013100-84.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LOTERICA LEMKE LTDA - EPP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I - Compulsando os autos, verifica-se em ID. 13327561 - Pág. 1-3, 

PETITÓRIO da parte Autora dando conta que, até a data hodierna, o 

Requerido “persiste descumprindo a decisão exarada”; II – Nesse sentido, 

a fim de rememorar aquele “decisum” (ID. 10945467), oportuno trazer à 

baila seu dispositivo: “’Ex positis’, vislumbrando a coexistência dos 

requisitos, “probabilidade do direito” e do “perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de 

DETERMINAR a EXPEDIÇÃO Certificado de Registro e Licenciamento Anual 

– CRLV, Licenciamento e emplacamento da motocicleta Motocicleta 

Yamaha YZF R1, Ano: 2008, chassi JYARN20EX8A011699, guia de 

licitação 0130100/2016/000057; cor predominantemente azul, 

condicionado ao pagamento dos tributos para o exercício de 2017”. III – 

Portanto, diante do PETITÓRIO da parte Autora, conclui-se que até a 

presente data o Requerido não atendeu à DETERMINAÇÃO JUDICIAL, em 

que pese existir nos autos a INFORMAÇÃO, do próprio Requerido (ID. 

11814271 - Pág. 3), que “após consulta ao Sistema de IPVA verificamos 

que o veículo Chassi: JYARN20EX8A01: está registrado em propriedade 

do CNPJ 01.599.820/0001-04 da empresa LOTÉRIA LEMKE L. EPP., 

conforme consulta ao cadastro de contribuintes. Verificamos que os 

débitos de IPVA referentes aos anos de 2.016 e 2.017, foram quitados 

conforme extrato de IPVA anexo”. IV – Nesse sentido, REITERO a 

DECISÃO de ID. 10945467, DETERMINANDO, para tanto, a EXPEDIÇÃO de 

OFÍCIO dirigido ao Diretor de Veículos do DETRAN/MT, Sr. Augusto Sérgio 

de Sousa Cordeiro, lotado na sede do DETRAN/MT, nos termos do 

PETITÓRIO de ID. 13327561, para que confira CUMPRIMENTO INTEGRAL ao 

DISPOSITIVO em comento, bem como INFORME nos autos, ao que FIXO 

PRAZO de 05 (cinco) dias, ADVERTINDO, desde já, que o agente renitente 

poderá incorrer em IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do artigo 

11, inciso II, da L.I.A, bem como ser fixada multa diária a ser suportada 

pelo próprio agente. V – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013322-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROBERTO KLEMENT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1013322-52.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARCELO ROBERTO KLEMENT Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO,ID.12899879 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 3 de julho de 2018. Atenciosamente, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM 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 - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004532-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Ministerio Público do Estado do Paraná (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON (REQUERIDO)

OSVALDO FERREIRA COSTA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004532-45.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

REQUERIDO: OSVALDO FERREIRA COSTA FILHO, MUNICIPIO DE 

MARECHAL CANDIDO RONDON Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 
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desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004918-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI (REQUERIDO)

CLARICE MARIA DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004918-75.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: CLARICE MARIA DA ROCHA, CONSTRUTORA ROCHA EIRELI 

Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de 

Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 

393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005090-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARETH MANSOUR DIAS (REQUERENTE)

ALFREDO ARANTES MEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES CAVALCANTE DE ARUAJO BASTOS OAB - AC722-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA (REQUERIDO)

MARCELO MIGUEL LINK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005090-17.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ALFREDO ARANTES MEIRA FILHO, NAZARETH MANSOUR 

DIAS REQUERIDO: MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA, MARCELO MIGUEL 

LINK Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente 

de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as 

nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações previstas no 

artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004446-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPESADOS FLORENCA LTDA (REQUERIDO)

ELIZANGELA DIVINA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004446-74.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 

REQUERIDO: COMPESADOS FLORENCA LTDA, ELIZANGELA DIVINA 

GONCALVES Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a 

presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214255 Nr: 14387-07.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITÉRIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DÓREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – DEFIRO o pleito formulado à fl. 198, ao que DETERMINO ao ESTADO DE 

MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT que forneçam a parte 

Requerente e mais 01 (um) acompanhante as PASSAGENS AÉREAS de 

IDA e VOLTA, sendo o trecho de Sinop/MT a Cuiabá/MT de 

responsabilidade do Segundo Requerido, e o trecho de Cuiabá/MT a São 

Paulo/SP de responsabilidade do Primeiro Requerido, com espeque na 

Resolução da CIB n.° 061, de 16 de dezembro de 2003, de acordo com a 

data do agendamento da CONSULTA, ressaltando que a mesma está 

MARCADA para o dia 20/07/2018, consoante se infere do DOCUMENTO de 

fls. 199, devendo para tanto serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e a DIRETORA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE 

SAÚDE para o devido cumprimento desta decisão;

II – Consigne-se que a ORDEM JUDICIAL deve ser cumprida independente 

de nova INTIMAÇÃO, quando comprovado pelo Autor(a) tratar-se do 

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO tutelado nos autos, eis que a 

obrigação é de TRATO SUCESSIVO;

Às providências. Intimem-se.

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249655 Nr: 18076-25.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE HOCHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que os presentes autos encaminhados ao TJMT, em 

razão do recurso de Apelação de fls. 103/134, o qual é TEMPESTIVO, bem 

como as contrarrazões.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 29 de junho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180698 Nr: 1538-37.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D' ROCHA MONTAGENS ELETRICAS LTDA 

-ME, BRUNA GIOVANA SCHENATTO DONA, VERGÍLIO ROCHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 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 querendo se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls. 27, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 279004 Nr: 15422-31.2016.811.0015

 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: MARCIA KAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO que as contestações apresentadas pelos Requeridos às fls. 

43/63 e 64/78, são tempestivas.

CERTIFICO, AINDA, que autorizada pelo artigo 203 § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT-CGJ-MT, abro vistas ao advogado, para, querendo, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da(s) contestação(ões) apresentadas.

Sinop/MT, 29 de junho de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 151912 Nr: 12822-47.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANO GARCIA DA SILVA, JOSIANO 

GARCIA DA SILVA

 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 querendo se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls. 23, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261087 Nr: 4333-11.2016.811.0015

 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: ANTONIO CARLOS DE SOUZA DINIZZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 294/393, o qual é 

TEMPESTIVO.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 29 de junho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245221 Nr: 15263-25.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI MADEIRAS LTDA., OSVALDO ANTUNES 

FERREIRA, ANDRÉ LUIZ PACHI, VALDOMIRO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 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 querendo se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls. 24, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187932 Nr: 9234-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALDECIR DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, informando conta bancária do 

autor e advogado.

 Sinop/MT, 29 de junho de 2018

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190364 Nr: 11813-45.2013.811.0015

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA SANDRA SALOMÉ GAZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FATIMA BREMIDE - PRESIDENTE DO 

CMDCA - CONSELHO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Sinop/MT, 29 de junho de 2018

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196634 Nr: 18358-34.2013.811.0015

 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: PETERSON DE JESUS FERNANDES, MARIANA DE 

JESUS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 86/100, o qual é 

TEMPESTIVO.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 29 de junho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278711 Nr: 15246-52.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DE O. PIZANI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, 

ABEL DE OLIVEIRA PIZANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0, OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES PROCURADORA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 querendo se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls. 15/16, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219196 Nr: 17797-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTINO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 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 querendo se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls. 22, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 258705 Nr: 2918-90.2016.811.0015

 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: MARILENE DE FATIMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 49/59, o qual é 

TEMPESTIVO.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 29 de junho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181418 Nr: 2338-65.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANICE FATIMA BERLANDA, IVANICE FATIMA 

BERLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 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 querendo se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls. 17, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 254939 Nr: 756-25.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON PALONE - ME, ADILSON PALONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 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 querendo se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão de fls. 17, requerendo 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 193456 Nr: 15223-14.2013.811.0015

 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: WIRCILEY DE OLIVEIRA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja a parte recorrida, intimada a se manifestar, em 

razão do recurso de Apelação de fls. 114/123, o qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 204250 Nr: 6391-55.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documentos para intimação autor , para que no prazo de cinco dias, 

apresente cálculo atualizado com valores discriminados, data de 

nascimento, CPF e conta bancária do autor e advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 218615 Nr: 17389-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO GREGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.165-168 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls.163-164 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.
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II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls.164, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231745 Nr: 6698-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIS VIRGINIA SOUZA MILHOMEM

 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:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.118-121 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls.116-117 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls.117, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271061 Nr: 10470-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITALLI ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.156-161 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls.153-154 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls.154, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 247726 Nr: 16955-59.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA MIRANDA BENEDITO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.199-207 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls.197-198 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls.198, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 
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CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236937 Nr: 10031-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AGOSTINHO DO NASCIMENTO JÚNIOR

 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:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.138-142 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls.136-137 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls.137, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230178 Nr: 5707-96.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE MARIA NERVO

 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:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.151-153 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls.149-150 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls.150, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181574 Nr: 2494-53.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO /MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.195-201 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls.186-189 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180207 Nr: 1014-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMY WILHELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA S. PAULI LEITÃO - 

OAB:MT-10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.251-261 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls.247-248 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 
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agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216377 Nr: 15917-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO MARIA - 

OAB:OAB/MT.17.920, LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO - 

OAB:15315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.180 apresentados pelo Exequente 

por meio do PETITÓRIO de fls.177-179 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 116765 Nr: 9073-56.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA CRISTINA PRIEGO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ANTUNES CONTARDI - 

AUTORIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT - OAB:, 

RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.245-250 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls.243-244 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236427 Nr: 9713-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RIBEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.142-144 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls.140-141 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls.141 sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178567 Nr: 14417-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA APARECIDA MARQUES RIQUETO MARCARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.177-178 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls.181-192 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRI O em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180340 Nr: 1167-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE ELISABETE SCHMIDT FREDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.179-189 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls.175-178 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRI O em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 91543 Nr: 8898-33.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SANTOS BUOSI CONTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE DE OLIVEIRA SILVA, CLAUDEMIR 

PEREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903-MT

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.60 apresentados pelo Exequente 

por meio do PETITÓRIO de fls.59 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRI O em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180168 Nr: 969-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILANE KONRAD HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls.113-224 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls.209-210 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRI O em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002784-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

# 1 0 0 2 7 8 4 - 4 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  E X E Q U E N T E :  S O C I E D A D E 

MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA 

EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO 

interpostos pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – 

HOSPITAL REGIONAL DE SINOP (ID. 13868235) apontando OMISSÃO nos 

fundamentos da DECISÃO constante no ID. 13661774, na medida em que a 

“manutenção da constrição frente à vontade das partes manifestada no 

acordo celebrado” se apresentaria “incompatível”, “para a qual não hove 

deliberação”, eis que a DECISÃO ora objurgada consignou “entendimento 

de que a ‘decisão proferida na audiência de tentativa de conciliação não 

revogou as decisões anteriores’”, bem como “não houve qualquer 

deliberação acerca da situação financeira da Fundação”, requerendo, 

ainda, a redução da “penhora, para o percentual máximo de 5% (cinco por 

cento) dos repasses da UNIMED”. Vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso 

processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou 

sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: 

OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO 

MATERIAL. Vejamos: Art. 1.022 do CPC/2015. “Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. Assim, passo a ANÁLISE e 

JULGAMENTO dos presentes EMBARGOS de DECLARAÇÃO e, para uma 

melhor compreensão, TRANSCREVO aqui os TRECHOS da DECISÃO 

OBJURGADA: "(...) Assim, em relação ao PEDIDO ora FOMULADO, tem-se 

que os REPASSES da UNIMED NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
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conforme DECISÃO de ID. 12639894, revelam-se em BENEFÍCIO do 

EXEQUENTE, eis que, nos termos do artigo 797 do CPC/2015, “realiza-se a 

execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito 

de preferência sobre os bens penhorados”, não se podendo olvidar que, 

os presentes autos, tratam-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA relativo a 

ACORDO FIRMADO e HOMOLOGADO em AUDIÊNCIA em 11/07/2017 entre 

a Executada e a Exequente SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA., conforme TERMO DE 

AUDIÊNCIA em ID. 8786270 - Pág. 1-2, por meio do qual a EXECUTADA 

COMPROMETEU-SE ao PAGAMENTO da DÍVIDA, à época no VALOR de R$ 

3.850.000,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil reais). No mesmo 

sentido, pretender VINCULAR o EXEQUENTE aos REPASSES do ESTADO 

de MATO GROSSO é querer PARTICIPÁ-LO da INSTABILIDADE dos 

PAGAMENTOS ESTADUAIS, enquanto que o DEVEDOR/EXECUTADO 

permaneceria com o CRÉDITO ESTÁVEL (REPASSES da UNIMED), o qual, 

pelo seu HISTÓRICO, é regularmente PAGO. A DECISÃO proferida na 

AUDIÊNCIA de TENTATIVA de CONCILIAÇÃO de 02/05/2018 não “revogou” 

as DECISÕES ANTERIORES, apenas INICIOU as TRATATIVAS 

CONCILIATÓRIAS entre o HOSPITAL SANTO ANTÔNIO e o ESTADO DE 

MATO GROSSO, conforme RECONHECIDO na alhures mencionada 

DECISÃO RECURSAL, de maneira que, em consonância a DECISÃO já 

preferida nestes autos, o EXEQUENTE “sabedor dos créditos a que a 

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop (Executada) tem direito naquela 

ACP, ante a dita contratualização com o Estado de Mato Grosso e 

inadimplência deste, acompanhou as tratativas iniciais de composição, a 

fim de, nestes autos, obter a satisfação do seu crédito”. Logo, não há que 

se falar que “os repasses da UNIMED, em decorrência do acordo, não 

mais são objetos de penhora”, eis que, a partir daquela AUDIÊNCIA, foi 

realizado o LEVANTAMENTO do PRIMEIRO REPASSE da UNIMED em favor 

do EXEQUENTE. (...)". Da leitura dos presentes EMBARGOS, verifica-se 

que a EMBARGANTE pretende ADEQUAR a DECISÃO ao seu 

ENTENDIMENTO, ao pretender “SUBSTITUIR” o ENTENDIMENTO de que “a 

DECISÃO proferida na AUDIÊNCIA de TENTATIVA de CONCILIAÇÃO de 

02/05/2018 não ‘revogou’ as DECISÕES ANTERIORES” por 

“INCOMPATIBILIDADE da manutenção da constrição frente à vontade das 

partes manifestada no acordo celebrado”. Logo, não há que se falar em 

qualquer OMISSÃO ante o enfrentamento do PEDIDO com relação à 

“penhora lançada sobre referidos valores”, sua FUNDAMENTAÇÃO no 

sentido de que “a DECISÃO proferida na AUDIÊNCIA de TENTATIVA de 

CONCILIAÇÃO de 02/05/2018 não “revogou” as DECISÕES ANTERIORES, 

apenas INICIOU as TRATATIVAS CONCILIATÓRIAS entre o HOSPITAL 

SANTO ANTÔNIO e o ESTADO DE MATO GROSSO” e DECISÃO de que 

“não há que se falar que ‘os repasses da UNIMED, em decorrência do 

acordo, não mais são objetos de penhora’, eis que, a partir daquela 

AUDIÊNCIA, foi realizado o LEVANTAMENTO do PRIMEIRO REPASSE da 

UNIMED em favor do EXEQUENTE (...). Sendo assim, INDEFIRO os PEDIDOS 

ora formulados (ID. 13416291)”. Assim, se a parte se INSURGE ao 

ENTENDIMENTO exposado, não é pela VIA dos EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS que eventualmente OBTERÁ sua PRETENSÃO. 

Ademais, com relação ao ARGUMENTO de que “não houve qualquer 

deliberação acerca da situação financeira da Fundação”, REQUERENDO, 

ainda, a redução da “penhora, para o percentual máximo de 5% (cinco por 

cento) dos repasses da UNIMED”, os mesmos, também, NÃO ENCONTRAM 

PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS, por, nessas 

hipóteses, PRETENDER a EMBARGANTE REDISCUTIR o MÉRITO, eis que 

não paira qualquer OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO ou ERRO 

MATERIAL, pois, conforme TRECHO alhures daquele “decisum”, “os 

REPASSES da UNIMED NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, conforme 

DECISÃO de ID. 12639894, revelam-se em BENEFÍCIO do EXEQUENTE, eis 

que, nos termos do artigo 797 do CPC/2015, ‘realiza-se a execução no 

interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência 

sobre os bens penhorados’”. Nesse mesmo sentido, o suscitado “princípio 

da menor onerosidade do devedor, consagrado pelo artigo 805 do Código 

de Processo Civil” demonstra a pretensão do Embargante em obter a 

rediscussão daquilo já decidido, de maneira que, cabe ressaltar, referido 

princípio não implica ao devedor que “DEVO, NÃO NEGO, PAGO ‘COMO’ 

PUDER”! Portanto, os presentes EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem ser 

REJEITADOS, eis que AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do 

CPC/2015. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO e CONTRADIÇÃO na 

DECISÃO objurgada, MANTENDO-A da forma que fora lançada. Por fim, 

DEFIRO os PEDIDOS formulados por meio do PETITÓRIO de ID. 13703904 e 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO dos competentes ALVARÁS de LIBERAÇÃO e, 

consequentemente, o LEVANTAMENTO dos VALORES, nos moldes 

pleiteados. Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012561-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA LAURENTINA MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA FADUL VIANNA DA CUNHA (REQUERIDO)

RNC MEDICOS ASSOCIADOS S/S (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT0009265A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012561-33.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SILVIA LAURENTINA MOTA 

DOS SANTOS REQUERIDO: RNC MEDICOS ASSOCIADOS S/S, PAOLA 

FADUL VIANNA DA CUNHA Vistos, etc. I – INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE quanto ao petitório de ID. 

11352182, requerendo, ao final, o que entender de direito; II – Ademais, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e 

delimitando a pertinência das mesmas, apresentando, inclusive, o rol de 

testemunhas; II – Decorrido o aludido prazo sem manifestação, 

retornem-me os autos em conclusão para prolação de sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011677-09.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT0014170A-N 

(ADVOGADO)

TIAGO NATARI VIEIRA OAB - MT0015826A-O (ADVOGADO)

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011677-09.2013.8.11.0015. REQUERENTE: TRANSPORTADORA 

CRISTINA LTDA. - EPP REQUERIDO: AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS 

DO AMAPA LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA Vistos, etc. I – CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da sentença prolatada nos autos e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

com as cautelas e anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se. 

SINOP, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010508-84.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WALKER OAB - MT0015563A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BIOCLINICO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELICIO JOSE DOS SANTOS OAB - TO0003375A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010508-84.2013.8.11.0015; Valor causa: R$ 

1.150,85; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[DIREITO CIVIL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI Parte Ré: EXECUTADO: 

BIOCLINICO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 3 de julho de 2018. 

Atenciosamente. KARINE DANIELLE RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011290-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KOPP RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PELO DJE EM ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011966-68.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALBERTO KELM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORLISVAN ALVES GONTIJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011966-68.2015.8.11.0015 REQUERENTE: JAIR ALBERTO KELM & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: JORLISVAN ALVES GONTIJO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

Ação Monitória para cobrança de cheques prescritos, cujo rito encontra 

vedação para tramitar nesta justiça especializada, sendo certo que as 

cártulas de cheque objetos desta ação foram apresentadas em juízo após 

o prazo previsto para a ação de execução, esta sim cabível no âmbito dos 

Juizados Especiais. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. RITO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006319826, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 30/03/2017) Logo, é 

forçoso admitir que o Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente 

para processar e julgar a presente causa, haja vista que o procedimento 

especial da presente ação, não se coaduna com o procedimento peculiar 

do Juizado Especial Cível, bem como com os princípios que o norteiam (art. 

2º da Lei nº 9.099/95). Diante do exposto, com fundamento no artigo 51, II, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do 

mérito. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). P.R.I.C

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUATRO PATAS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE AR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000791-65.2016.8.11.0015 REQUERENTE: QUATRO PATAS PRODUTOS 

VETERINARIOS LTDA - ME REQUERIDO: BLUE AR COMERCIO E 

REFRIGERACAO LTDA - ME Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início 

da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001244-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAIETE SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005704-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS (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 18/07/2018 08:45. Terça-feira, 03 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISQUINHA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o executado para que no prazo 
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de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o saldo remanescente, consoante 

cálculo de mov. n.º 11678534 dos autos;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011602-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARINA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011602-50.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RENATA KARINA DOS 

SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Preliminares: DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR REJEITO, a preliminar de falta de interesse de agir 

formulado pela promovida, ao argumento de que a parte autora, em sua 

inicial, alegou que a promovida praticou ato que lhe causou danos, 

requerendo a condenação da promovida pelos danos morais e materiais, 

demonstrando, pois, seu interesse de agir. Sem mais preliminares, passo 

ao mérito A controvérsia da demanda cinge-se quanto à negativação 

indevida do nome da parte Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela 

parte Requerida. Em sua exordial a autora afirma categoricamente que não 

possui vínculo jurídico com a parte Requerida, bem como “NUNCA TENDO 

COMPRADO QUALQUER PRODUTO OU PLANO CELULAR”. Por seu turno a 

parte Requerida trouxe robusta prova documental em sua defesa 

demonstrando a existência de contratação; tal fato ensejou o pedido de 

extinção por incompetência deste Juízo (id nº 11614109) formulado pela 

parte Requerente pela necessidade de perícia grafotécnica. Ao contrário, 

verifica-se que em verdade a parte Requerente litiga de má-fé e utiliza-se 

da alegada perícia grafotécnica para evitar a respectiva sanção cabível. 

Destaca-se que a prova documental produzida pela parte Requerida não 

se limitou a cópia de um contrato com alegada assinatura da parte 

Requerente (id nº 11553710, 11553710 e 11553677), mas também trouxe 

aos autos cópia dos documentos de identidade bem como, comprovante 

de residência daquela apresento no ato da contratação (id nº 11553710) 

traduzindo-se pela impossibilidade de que terceiro tenha falsificado sua 

assinatura. Por todos as evidências contidas nos autos resta claro a este 

Juízo que a parte Requerente incorreu em litigância de má-fé, buscando o 

Poder Judiciário para obter fins ilícitos; porém, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. Como dito, de acordo com as 

provas produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal prática deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má-fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: 

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. Os pedidos contrapostos deverão ser 

acolhidos eis que evidenciada a origem e regularidade dos débitos no 

valor total de R$ 365,04 (trezentos e sessenta e cinco reais e quatro 

centavos). Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte Requerente e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO a parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006197-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.C.M. COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. DA SILVA SANTOS - CLIMATIZACAO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1006197-33.2017.8.11.0015 REQUERENTE: A.C.M. COMERCIO E 

SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA - EPP REQUERIDO: C. DA SILVA 

SANTOS - CLIMATIZACAO - ME Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010612-08.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DONIZETTI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010612-08.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: SEBASTIAO DONIZETTI 

PEREIRA EXECUTADO: VANESSA ALVES Vistos etc. Diante da certidão 

de Id 11565024, INTIME-SE a parte exequente, para atualizar o valor do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012046-03.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FATIMA BOTTURA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAHUE MILLEZI DOS SANTOS (EXECUTADO)

VALDINEI VIANA & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CP NEGATIVA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 545 de 638



Processo Número: 8010363-91.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SAVARIS FRANZENER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010363-91.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR EXECUTADO: FABIO SAVARIS FRANZENER Vistos, etc. 1. Em 

atenção ao postulado das partes em audiência, DEFIRO prazo de 30 

(trinta) dias para apresentação de acordo. 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, sem manifestação, inicia-se o prazo para contestação e 

impugnação, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010363-91.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SAVARIS FRANZENER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010363-91.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR EXECUTADO: FABIO SAVARIS FRANZENER Vistos, etc. 1. Em 

atenção ao postulado das partes em audiência, DEFIRO prazo de 30 

(trinta) dias para apresentação de acordo. 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, sem manifestação, inicia-se o prazo para contestação e 

impugnação, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007989-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNY LUCCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000630-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEIR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002729-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DIOGO RODRIGUES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 12230682 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008194-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALEXANDER ADAMS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDINIL LIGABON (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011645-04.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILI NEUMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTONIO BOUVIER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

SEGUE

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010507-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MALUMA COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS PALHAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010507-94.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: MALUMA COMERCIO DE MOTO 

PECAS LTDA - EPP EXECUTADO: MARCOS VINICIUS PALHAO Vistos etc. I 

– INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste quanto ao retorno do “A.R” de citação/intimação do executado, 

requerendo, ao final, o que entender de direito, sob pena de preclusão; II – 

Após, CERTIFIQUE-SE quanto ao eventual decurso de prazo e façam-me 

os autos concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011055-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTUNES DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011055-22.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME REQUERIDO: VALDIR ANTUNES DE CAMARGO Vistos etc. I – 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

quanto ao retorno do “A.R” de citação/intimação do executado, 

requerendo, ao final, o que entender de direito, sob pena de preclusão; II – 

Após, CERTIFIQUE-SE quanto ao eventual decurso de prazo e façam-me 

os autos concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010716-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANDRE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010716-63.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA 

- ME EXECUTADO: RODRIGO ANDRE MOURA Vistos etc. I – INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto ao 

retorno do “A.R” de citação/intimação do executado, requerendo, ao final, 

o que entender de direito, sob pena de preclusão; II – Após, 

CERTIFIQUE-SE quanto ao eventual decurso de prazo e façam-me os 

autos concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012868-21.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO NOGUEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012868-21.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: SIVALDO NOGUEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Considerando que decorreu o prazo de 

suspensão do feito, INTIME-SE a parte AUTORA, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE e 

volte-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. As providências. 

SINOP, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020155-35.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8020155-35.2015.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Considerando que decorreu o 

prazo de suspensão do feito, INTIME-SE a REQUERENTE, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE e volte-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. As 

providências. SINOP, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005643-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS PABLO DALLA CORT (REQUERENTE)

LETICIA TARGA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Feltrin (REQUERIDO)

CEPROVET - CENTRO DE PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005643-98.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MATEUS PABLO DALLA 

CORT, LETICIA TARGA CORREIA REQUERIDO: CEPROVET - CENTRO DE 

PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - ME, MARCOS FELTRIN 

Vistos etc. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, apresentando, 

inclusive, o rol de testemunhas; II – Decorrido o aludido prazo sem 

manifestação, retornem-me os autos em conclusão para prolação de 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 3 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007361-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA LEMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERSON P. DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007361-33.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO SANTANA LEMES DE 

CAMPOS REQUERIDO: ROBERSON P. DA SILVA MARQUES Vistos etc. I - 
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INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem 

as provas que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e 

delimitando a pertinência das mesmas, apresentando, inclusive, o rol de 

testemunhas; II – Decorrido o aludido prazo sem manifestação, 

retornem-me os autos em conclusão para prolação de sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001126-84.2016.8.11.0015. REQUERENTE: IDALINA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. I – Dê-se ciência às partes quanto ao 

retorno dos autos da Turma Recursal. II - decorrido o prazo de 05 (cinco) 

dias, nada sendo requerido pelas partes, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo, com as cautelas de estilo, consignando que fica 

autorizado pelo período de 06 (seis) meses o desarquivamento do feito 

com isenção de custas, não sendo necessário, portanto, o recolhimento 

das custas judiciais referente a este ato pelo prazo fixado, salvo nos 

casos elencados por meio do provimento nº 17/2008-cgj. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. SINOP, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012738-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROLIM DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL ROSA FRANCA MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012738-94.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ADEMIR ROLIM DE MOURA 

EXECUTADO: ELIEL ROSA FRANCA MADEIRAS - ME Vistos, etc. I - Tendo 

em vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, 

bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, 

quedando-se inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, requerendo o que de 

direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas 

do executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 3 de julho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012789-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE THAIS PEDROSO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012789-08.2016.8.11.0015. REQUERENTE: GISLAINE THAIS PEDROSO 

ANTUNES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I – Ante o documento 

lançado em ID. 13132798, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

10 (dez) dias, comprove o pagamento da diferença devida em favor do 

exequente pelo contador judicial, sob pena de aplicação de multa, que fixo 

em R$ 100,00 (cem) reais por dia de atraso no cumprimento da obrigação, 

com fundamento no art. 52, inciso V, da Lei n.º 9.099/95; II - Ultimado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação da requerida, CERTIFIQUE-SE e 

tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012091-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012091-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIR DE SOUSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos, etc. I - RECEBO 

O RECURSO INOMINADO; II - Considerando a alteração processual 

ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito 

pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; III - Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício; IV - CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões 

e caso ainda não tenha sido apresentada INTIME-SE o recorrido para que 

as apresente no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 

9099/1995; V - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010678-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010678-39.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOANA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. I - RECEBO O RECURSO 

INOMINADO; II - Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; III - Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício; IV - 

CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda 

não tenha sido apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995; V - 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, 

CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 

3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010434-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES SERGIO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Analisando os autos, verifica-se que o feito discute a possibilidade 

de 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. Com efeito, a respeito do tema 

debatido nos autos, sobreveio decisão nos REsps n° 1.692.023/MT e REsp 

n° 1.699.851/TO, bem como os Embargos de Divergência no REsp n° 

1.163.020/RS, da lavra do Ministro Herman Benjamin, publicada no DJe de 

15.12.2017, que afetou o julgamento do tema em destaque à E. Primeira 

Seção daquela Corte, adotando várias providências, dentre as quais, o 

sobrestamento dos recursos em trâmite em todo o país até o julgamento 

final da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “(...)A 

matéria em debate vem se apresentando de forma reiterada no STJ, 

materializa controvérsia de grande impacto para os Estados e merece, 

assim, ser resolvida sob o rito dos recursos repetitivos. Por todo o 

exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como 

representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO 

e os EREsp 1.163.020/RS, nos termos do artigo 1.036, § 5º, do CPC/2015, 

observando-se o que segue: a) a delimitação da seguinte tese 

controvertida: "questão atinente à 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"; b) a 

suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, 

que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional 

(art. 1037, II, do CPC/2015); c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos 

Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais 

Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de 

Uniformização; d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos 

termos do artigo 1.038, III, § 1º, do CPC/2015.” Logo, se mostra imperativa 

a suspensão do feito. Diante do exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do 

julgamento da presente ação, até a conclusão do julgamento dos REsps n° 

1.692.023/MT e n° 1.699.851/TO, bem como dos Embargos de Divergência 

no REsp n° 1.163.020/RS n° 1.657.156, submetidos ao rito dos recursos 

repetitivos, nos termos do artigo 1.037, III do Código de Processo Civil. 

Aguardem-se os autos na Secretaria até o transcurso do prazo fixado. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003907-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LIMA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003907-11.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDSON LIMA PINHEIRO 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, para que assim a 

reclamada retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta 

o requerente que foi surpreendido com a anotação indevida realizada pela 

requerida, afirmando desconhecer o débito que motivou a negativação. 

Pugna pela concessão da tutela em razão de estar com o crédito abalado, 

impedido de realizar compras no comércio em razão da negativação 

indevida. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder 

ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os requisitos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. Ausente um dos requisitos 

autorizadores da concessão, não há como acolher o pedido de tutela 

antecipada na inicial, eis que, pressupõe a presença concomitante dos 

mencionados requisitos. Da análise acurada do caso em tela, não visualizo 

indubitavelmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

sendo certo que, conforme se verifica do extrato do SPC/SERASA juntado 

pela reclamante, o mesmo possui outras anotações de restrição em seu 

nome, algumas com data anterior e outras posteriores à negativação ora 

em debate, razão pela qual o deferimento da medida não surtiria qualquer 

efeito prático, restando ausente o perigo na demora. Assim, INDEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consignando que a mesma 

poderá ser concedida por ocasião da sentença em caso de procedência 

da demanda. Diante da devolução do AR com negativa de citação, 

intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o 

endereço atualizado da requerida, sob pena de extinção do feito. Com a 

juntada do endereço, designe-se audiência de conciliação e intimem-se as 

partes para comparecimento, fazendo constar as advertências legais. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001335-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAC JOSE DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001335-53.2016.8.11.0015. AUTOR: MEDEIROS & CIA LTDA - EPP RÉU: 

ISAC JOSE DOS SANTOS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 
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fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por MEDIEROS & CIA LTDA – EPP em face de 

ISAC JOSÉ DOS SANTOS, em que a parte requerente pretende a 

satisfação de crédito no montante de R$ 539,73 (quinhentos e trinta e 

nove reais e setenta e três centavos) em razão de aquisições de 

medicamentos realizadas pelo réu junto à empresa autora, consoante 

cupons fiscais colacionados à exordial. Contudo, este Juízo não possui 

competência para processar e julgar o presente feito. Isso porque, a ação 

monitória possui rito especial, conforme o artigo 700 e seguintes do CPC, o 

qual é INCOMPATÍVEL com a sistemática da justiça especializada. À vista 

disso, trago à baila um enunciado do FONAJE que dispõe que: Enunciado 8 

- As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais. Nesse diapasão, é o entendimento 

consolidado dos tribunais pátrios: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. 

AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO JEC. RITO 

ESPECIAL. ART. 700 DO NCPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO 

DA AÇÃO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível 

Nº 71006570154, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 21/02/2017) Para arrematar: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. RITO PRÓPRIO. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 51, 

INCISO II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO, 

DE OFÍCIO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. (Recurso Cível Nº 

71006483788, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 29/11/2016) Sendo assim, diante de todo o 

exposto e com o fito de não causar PREJUÍZO às PARTES, a 

REDISTRIBUIÇÃO da PRESENTE AÇÃO é medida que se IMPÕE. Ex positis 

DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar o feito, e 

por consequência, DECLINO a competência, devendo o feito ser 

redistribuído a uma das Varas Cíveis desta Comarca, em observância aos 

princípios da economia e da celeridade processual, à luz do disposto no 

art. 8º do CPC, com as devidas anotações e baixa no sistema 

informatizado “PJe”. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009500-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAINER RAFAEL MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença no 

qual a parte Executada adimpliu de forma voluntária e integral o débito, 

conforme verifica-se no id nº 12687353, com a concordância da parte 

Exequente postulando pela expedição de alvará (id nº 13463536); 

portanto, impõe-se a extinção da presente demanda, conforme o disposto 

no art. 924, II, do CPC. Diante do exposto, ante a notícia de adimplemento 

do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo 

Civil. INTIME-SE as partes Executadas para, nos termos do Provimento n. 

68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da parte Exequente para levantamento do valor depositado no id nº 

12687353, conforme dados bancários informados no id nº 13463536. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito com as 

baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011124-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MITSUKO TANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011124-42.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROSIMEIRE MITSUKO 

TANAKA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

12948929 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor da exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000252-31.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIANA ANICETO DE 

SOUZA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13819336 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor da exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000258-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000258-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDEVALDO FERREIRA 

BORGES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13819643 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000260-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FELIPE EDUARDO DE SOUZA 

MONTEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13819793 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DIAS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000367-52.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROSILENE DIAS AMORIM 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13811526 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ANICETO DE SOUZA CELMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000639-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANA ANICETO DE 

SOUZA CELMER REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13811613 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor da exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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SANDRO TARCISIO CELMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000638-61.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRO TARCISIO CELMER 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13811183 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000368-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO AUGUSTO DE 

SOUZA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13811307 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012412-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIANA BIANCHINI (REQUERENTE)

DANILO DELLAMONICA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012412-25.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DANILO DELLAMONICA 

MENDONCA, GEORGIANA BIANCHINI REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de mov. n.º 13445416 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada 

para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na 

Conta Única do tribunal, isto em favor dos exequentes. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON CRISTIANO WALKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000872-43.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: WELINGTON CRISTIANO WALKER Vistos. Dispenso o 

relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Analisando os autos, verifico que a parte reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação nem apresentou defesa, embora anteriormente 

citada, razão pela qual decreto a sua revelia, nos termos do artigo 20, da 

Lei 9.099/95. Assim, diante da presunção de veracidade das alegações 

constantes da inicial, bem como da inexistência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da autora, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento das notas nos valores de R$ 821,60, com vencimento em 

19/2/2014; R$ 617,12, com vencimento em 27/2/2014; R$ 362,83, com 

vencimento em 28/3/2014; R$ 617,13, com vencimento em 29/3/2014; R$ 

36,80, com vencimento em 13/4/2014; R$ 362,82, com vencimento em 

27/4/2014; R$ 36,80, com vencimento em 13/4/2014; R$ 31,90, com 

vencimento em 23/5/2014; R$ 50,70, com vencimento em 29/5/2014; R$ 

42,00, com vencimento em 1/6/2014; R$ 93,00, com vencimento em 

6/6/2014; R$ 58,70, com vencimento em 19/6/2014; quantias que deverão 

ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada 

obrigação e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Desta forma, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 
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Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após 

o que, nada requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012570-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012570-80.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO TAVARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório 

ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a legitimidade da cobrança discutida, até porque 

negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Denota-se 

que a ré não juntou qualquer prova para demonstrar a inadimplência do 

autor quanto à parcela inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. 

Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, portanto, a 

manutenção da exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se 

impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que 

apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto 

o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo 

reclamante. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos 

autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos 

pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. O dano moral ocorre na 

modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da 

Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, 

salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos 

autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido 

de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

SINOP, 02 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007332-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MORIMOTO PINTO GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELSLEY DOS SANTOS PERES (REQUERIDO)

BREILA ELIZABETH RIBEIRO PERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MR. POT'S ALIMENTOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

MR POT’S ALIMENTOS EIRELI – ME em face de ÁGUAS DE SINOP S.A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto regularidade na suspensão do 

fornecimento de água pela parte Requerida. Aduziu a parte Requerente 

que não recebeu a fatura vencida em 25.09.2017 no valor de R$ 805,62 e 

nega a existência de vazamentos ou irregularidades, conforme atestado 

pelo laudo de vistoria (id nº 12252817). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95 uma vez que devidamente citada (id nº 13862707), 

habilitou-se nos autos (id nº 13902242), mas nnão compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 13916767). Todavia, a revelia induz a 

presunção relativa de veracidade dos fatos contidos na inicial, os quais 

devem possuir o devido suporte probatório. Quanto à regularidade da 

fatura questionada, era ônus da parte Requerida demonstrar a origem da 

mesma. Eis que, nos termos do art. 373, II, CPC, incumbia à parte 

Requerida demonstrar a regularidade do hidrômetro no mês da leitura 

contestada o que não ocorreu. Neste ponto, a jurisprudência da E. Turma 

Recursal do TJMT possui entendimento claro: RECURSO INOMINADO. 

RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE 
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FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. 

NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. CORTE 

INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. […] 2. 

Cumpria a empresa Recorrida demonstrar a efetiva utilização do serviço 

cobrado que justificasse o aumento considerável, nos termos do art. 373, 

II, do CPC, ônus que não se desincumbiu. Dessa forma, impõe-se a 

adequação do valor das faturas à média de consumo apurado nos meses 

anteriores. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

682577220158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016 - grifo nosso) Porém, não há nos 

autos pedido específico formulado quanto à declaração de inexigibilidade 

da referida fatura. Em sua narrativa a parte Requerente afirma que teve o 

fornecimento de água suspenso em novembro/2017 em decorrência da 

fatura no valor de R$ 805,62, vencida em 25.09.2017 (id nº 12252810); 

para tanto junta aos autos (id nº 12252815) fatura na qual contém a 

cobrança de R$ 37,84 para fins de religação do cavalete; todavia, referida 

fatur foi emitida em 07.08.2017; portanto, é certo que houve a suspensão 

do fornecimento de água, mas em data anterior ao vencimeto da fatura 

contestada. Prossegue arguindo que efetuou o pagamento da referida 

fatura, sem trazer aos autos co respectivo comprovante de pagamento, 

ônus que lhe incumbia, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito. 

Aliás, nenhuma das faturas juntadas aos autos apresenta o respectivo 

recibo de pagamento, exceto os dizeres “pago” em escrita manual. Neste 

sentido: RECURSO INONIMADO. ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE 

INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO DAS FATURAS COM ATRASO. 

ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO EFETUOU O RESTABELECIMENTO DO 

SERVIÇO, PORQUE A AUTORA POSSUÍA DÉBITOS REFERENTE AO 

IMÓVEL QUE É LOCADORA. AUTORA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS 

MÍNIMAS DAS SUAS ALEGAÇÕES. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO 

ART. 373, I DO NCPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005616503, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 22/03/2016 - grifo nosso). 

Desta forma, ainda que se trate de réu revel, a parte Requerente não 

trouxe aos autos um mínimo probatório a amparar sua tese, sobretudo, no 

que tange a provas do fato constitutivo de seu direito. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI REGINA SICHESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por FRANCIELI 

REGINA SICHESKI em face de BANCO DO BRASIL S.A. A controvérsia dos 

autos cinge-se quanto à possibilidade de bloqueio parcial do salário da 

parte Requerente em decorrência de inadimplência de empréstimo via FIES. 

Ressai dos autos que a parte Requerente insurge-se contra o bloqueio de 

30% (trinta porcento) do saldo de sua CONTA-SALÁRIO em decorrência 

de inadimplemento de empréstimo estudantil – FIES. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. A PRELIMINAR de INÉPCIA da INICIAL não prospera vez que, a 

parte Requerida confunde-se e, em sede de preliminar aduz argumento de 

mérito, qual seja, ausência de prova do dano; bem como, aduz ausência 

de documentos indispensáveis à propositura da demanda sem contudo, 

esclarecer a quais documentos faz referência. Desta forma, REJEITO a 

PRELIMINAR suscitada e por não vislumbrar questões de nulidades passo 

a análise do mérito. A REVELIA, isto é a presunção de veracidade dos 

fatos arguidos na petição inicial pela ausência defesa pode derivar, no 

âmbito dos Juizados Especiais, de três comportamentos do réu, a saber: a 

sua ausência na audiência de conciliação, após devidamente citado, 

conforme preconiza o art. 20 da Lei nº 9.099/95; a ausência de defesa 

escrita com fulcro no art. 344, NCPC e a ausência de impugnação 

específica quanto às alegações da parte Requerente, nos termos do art. 

341, NCPC. Sendo a última hipótese a incidente ao presente caso. A 

petição inicial foi clara em delimitar o tema: retenção de saldo de 

conta-salário da parte Requerente por débitos; todavia, em sua extensa 

contestação a parte Requerida apresentou defesa como se o cerne da 

demanda fosse dano moral por fila de banco. Não houve sequer uma linha 

ao longo de sua defesa que, ao menos, fizesse menção quanto ao aludido 

bloqueio de conta salário. Insa frisar que em se tratando de relação de 

consumo, conforme consignado na decisão interlocutória que concedeu a 

liminar (id nº 12552141) houve a inversão do ônus probatório; de modo 

que, além da ausência de contestação específica a parte Requerida não 

se desincumbiu de seu ônus probatório. Ocorrendo o bloqueio indevido de 

saldo existente em conta-salário caracteriza-se como ato ilícito passível de 

reparação moral. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE 

CONTA-SALÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Para o 

arbitramento do valor da reparação dos danos morais o julgador deve 

atentar para a capacidade econômica, social e cultural das partes, 

extensão do dano, caráter compensatório ao lesado e sancionatório e 

educativo ao ofensor. Valor que não comporta majoração, pois arbitrado 

de forma condizente com o dano sofrido e os parâmetros adotados por 

esta Câmara em casos similares. APELO IMPROVIDO. (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70064800824, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 24/06/2015 

- grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Ainda que a parte Requerente não tenha 

noticiado tais fatos na sua exordial, conforme depreende-se do áudio 

anexo no id nº 11739299 o débito ora em discussão trata-se de oriundo de 

empréstimo obtido junto ao FIES; o qual afirma que não utilizou pois 

solicitou o cancelamento logo a seguir. Deste modo a presente demanda 

não será suficiente para solucionar referido celeuma, cabendo à parte 

Requerente propor as medidas cabíveis visando a rescisão contratual, 

uma vez que o débito enquanto não declarado inexistente poderá 

continuar a ser cobrado da parte Requerente, inclusive, nos referidos 

áudios esta afirma já ter ciência de que seu nome foi inserido em cadastro 

de inadimplentes. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR a 

TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 12552141; bem como 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008578-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA FERREIRA DE FREITAS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 554 de 638



Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por 

TELEFONICA BRASIL S.A. suscitando OMISSÃO da sentença proferida no 

id nº 12307250 pela ausência de comprovação do dano moral. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Compulsando as razões do presente recurso, 

verifica-se em verdade que a parte Embargante busca reabrir discussão 

de matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

A propósito, cumpre destacar o entendimento da Turma Recursal do E. 

TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS 

QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os 

embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na 

sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo 

vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer 

mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso 

posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as 

teses e regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. INTIME-SE as partes 

Executadas para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício 

Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso 

quanto a presente decisão, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo 

supra, sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor da parte 

Exequente para levantamento do valor depositado no id nº 13389183, 

conforme dados bancários informados no id nº 13777129. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito com as baixas de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDINO JOSE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCINO VIEIRA DO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de demanda proposta por VIVALDINO JOSE DOS 

ANJOS em face de NELCINO VIEIRA DO PRADO postulando pela rescisão 

da compra e venda do veículo FIAT/PALIO 1.0, 2000/2000, branco, 

GWX8138, Renavam nº 00737057025. A parte Requerente afirma que 

sofreu restrição judicial no seu veículo oriunda de débitos existentes de 

antigo proprietário; bem como aduz que a parte Requerida tinha ciência de 

tais impedimentos. Por seu turno a parte Requerida nega. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em sede de audiência de instrução o informante PAULO 

SERGIO POPE, antigo proprietário do veículo em lítigio afirmou desconhecer 

a existência de restrição prévia ao tempo da venda para a parte 

Requerida. Compulsando os autos (id nº 4193611) verifica-se que tanto o 

CRLV em nome do Sr. PAULO SERGIO POPE, do exercício 2014, quanto o 

CRLV em nome do Sr. NELCINO VIEIRA DO PRADO não apresentam 

qualquer informação de restrição. Em consulta ao sítio do Detran/MT 

verifica-se que a transferência do veículo em questão para a parte 

Requerente ocorreu em 08.07.2015, enquanto que a restrição via 

RENAJUD ocorreu em 04.08.2015 oriunda dos autos n. 201400925325 da 

2ª Vara da Comarca de Catalão/GO. Desta feita, não há nos autos, nem foi 

produzido em sede de audiência de instrução, nenhuma prova a embasar 

a tese de que a parte Requerida tinha ciência da existência de restrição 

prévia, motivo pelo qual, caberá à parte Requerente propor junto à 2ª Vara 

da Comarca de Catalão/GO a medida judicial cabível para proceder com a 

liberação da restrição. Uma vez que não houve demonstração de nenhum 

vício do negócio jurídico existente entre as partes, não se mostra possível 

sua anulação. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Ante a atuação de advogado dativo na defesa dos 

interesses da parte Requerente, conforme id nº 10866647, fixo em 01 

(uma) URH, expeça-se a competente certidão. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005778-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ORLANDO DA SILVA RIOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002274-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 

por JOSMELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de VERDE 

TRANSPORTES LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

existência de responsabilidade civil e dever de indenizar em impedimento 

do embarque a parte Requerente com seu filho adolescente. Ressai dos 

autos que a parte Requerente aduz que, no momento do embarque para 

retornar à esta Comarca, estava acompanhada de seus dois filhos, 

L.G.R.C à época com 14 (catorze) anos e R.C.R.C à época com 5 (cinco) 

anos, e que foi impedida de embarcar no ônibus por seu filho L.G.R.C 

portava apenas a certidão de nascimento. Por seu turno a parte Requerida 
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sustenta ausência de ato ilícito por cumprimento da Resolução nº 

4308/2014 da ANTT. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei nº 8.069/90, em seus art. 83 e ss, não exige nenhum 

autorização para o adolescente viajar, sobretudo quando acompanhado e, 

ao menos um de seus genitores. Todavia, não há qualquer 

incompatibilidade entre a Lei nº 8.069/90 com a Resolução nº 4308/2014 

da ANTT; pois, não se pode mesclar a desnecessidade de autorização 

para viajar com a necessidade de identificação civil dos passageiros e, é 

nesta linha que vem a referida resolução, exigir que qualquer passageiro 

porte documento oficial com foto para a sua correta identificação civil. 

Ainda, referida resolução aceita, em caráter excepcional, a viagem de 

adolescente não civilmente identificável por documento oficial com foto até 

01.09.2015, conforme §3º do art. 3º; todavia, referido prazo já havia se 

escoado, ao passo que os fatos ocorreram em 15.02.2016, conforme 

comprova-se nos autos. Tenho portanto, que houve ausência de ilicitude 

na conduta da parte Requerida, ao cumprir a Resolução da Agência 

Reguladora, em solicitar a existência de documento oficial com foto de um 

adolescente, à época com 14 (catorze) anos; Resolução esta que 

inclusive em seu art. 14 prevê sanções administrativas à empresa que 

descumprir. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU DA SILVA PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. A parte Reclamante alega que na 

data de 16/01/2018, teve o fornecimento de energia elétrica de sua 

residência interrompido por 4 dias. A Reclamada, por sua vez, alega que 

desconhece o fato e que não houve nenhum registro de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica na residência do autor. Contudo, a 

empresa não comprovou o alegado, ônus que lhe competia nos termos do 

art. 373, II do CPC, tendo em vista as diversas provas referente à 

suspensão do fornecimento de energia elétrica que o autor colaciona aos 

autos. Na relação jurídica de direito material que a autora mantém com a 

concessionária de energia elétrica está ínsita uma relação de consumo 

consistente na prestação de fornecimento de energia. Assevero, porém, 

que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, não 

tendo a Requerida comprovado a validade, legalidade e regularidade na 

suspensão dos serviços em apreço, permanece a reclamada no campo 

das meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório 

que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, 

pois, a sua condenação pelos danos morais sofridos pelo Reclamante. No 

que tange ao pedido de condenação em danos morais, colhe-se dos autos 

que a parte autora teve suspenso o fornecimento de energia elétrica 

indevidamente. A suspensão do fornecimento de energia elétrica afeta a 

dignidade da pessoa humana, pois certo é que a vida, nos dias de hoje, se 

torna insalubre sem o gozo desse fornecimento necessário para nossa 

subsistência. Cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve 

ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art.. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) para a parte Reclamante é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a parte Reclamante a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012830-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY ANTUNES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

requer a RECONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA em face da extinção da 

presente sem resolução de mérito em razão da ausência da parte Autora 

em audiência de conciliação. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o 

comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo” (...) § 2º No caso do 

inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força 

maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas. A 

eventual justificativa da ausência isenta o Requerente apenas no 

pagamento de custas, sendo a extinção, medida que se impõe. Desse 

modo, reconsidero a referida sentença quanto a eventuais custas e 
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despesas processuais. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. P. I. C. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001802-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE SOUZA MENEGATTI QUIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCE TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos autos. 

Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada 

e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$4.646,02 

(quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dois centavos), corrigida 

monetariamente a partir da emissão do título e, acrescida de juros legais 

de 1% ao mês, desde a apresentação do título para pagamento (Resp. 

1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002914-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS COBOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA BREMM DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento da nota promissória carreada aos autos. Observa-se que, 

apesar de devidamente citada e intimada, a parte Reclamada não 

compareceu a audiência de conciliação, o que importa na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por 

derradeiro, que os documentos acostados aos autos, corroboram as 

assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara 

em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte 

requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 
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magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de R$709,00 (setecentos e 

nove reais) corrigida monetariamente e acrescida de juros legais de 1% ao 

mês a partir do vencimento. Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, 

deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 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

 Vistos,

Trata-se de pedido de pedido de redesignação da sessão de julgamento 

outrora designada nos autos, formulada pela Defesa do acusado, em que 

aduz que o causídico constituído para patrocinar a Defesa do réu 

participará do movimento espiritual dirigido pela Igreja Católica – Paróquia 

São Francisco, denominado “Acampamento”, nos dias 31 de junho a 1º de 

julho do corrente ano.

À f. 2.278, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito.

Fora colacionado aos autos cópia do e-mail subscrito pela vítima Augusto 

Alba, a qual informou que, por motivos de saúde, não poderá se deslocar 

à cidade de Sinop/MT para comparecer à sessão de julgamento, tendo, 

nesta oportunidade encaminhado cópia do atestado médico justificando 

suas alegações.

É o relatório necessário.

Decido.

Considerando as devidas justificativas do ilustre defensor do acusado, 

bem como da vítima, de não poderem comparecer ao ato, defiro o pleito da 

Defesa na forma como requerida às fs. 2.273/2.274. Destarte, redesigno a 

sessão de julgamento do acusado pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

comarca para o dia 25.9.2018, às 08h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 326831 Nr: 7558-68.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GUILHERME RODRIGUES BATISTA 

DA SILVA, JUNIOR APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORADO - OAB:6.904 

B

 Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer 

elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos 

requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado JUNIOR APARECIDO DA SILVA.Notifique-se o Ministério Público e 

a Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 326831 Nr: 7558-68.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GUILHERME RODRIGUES BATISTA 

DA SILVA, JUNIOR APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORADO - OAB:6.904 

B

 Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer 

elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos 

requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado JUNIOR APARECIDO DA SILVA.Notifique-se o Ministério Público e 

a Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 29488 Nr: 98-46.1989.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277

 Vistos,

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de CLAUDEMIR ROBERTO REZENDE DA SILVA, imputando-lhe a 

prática do delito capitulado no artigo 121, §2º, inciso I (última parte), inciso 

III (segunda parte) e inciso IV (terceira parte) do Código Penal.

O crime ocorreu em 28/04/1989.

A denúncia, acompanhada do inquérito policial e rol de testemunhas da 

acusação, foi recebida em 06/06/1989 (fl. 41).

O réu foi pronunciado em 23/05/1997 (fls. 129/130).

A publicação da pronúncia em cartório ocorreu em 26/05/1997, ocasião 

em que houve o registro da sentença em livro próprio , certificado à fl. 

130-v°.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que a pena máxima cominada ao delito 

imputado ao acusado é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos.

Assim, nos termos do art. 109, inciso I do Código Penal, para o crime cuja 

pena máxima é superior a 12 (doze) anos, a prescrição opera-se em 20 

(vinte) anos.

 Outrossim, verifico que o último marco interruptivo da prescrição ocorreu 

com a pronúncia, nos termos do art. 117, inciso II do Código de Processo 

Penal.

Destarte, já tendo decorrido lapso temporal superior há 20 (vinte) anos 

desde a data da publicação da pronúncia em cartório e não sobrevindo 

quaisquer das causas impeditivas ou interruptivas, forçoso o 

reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado.

Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, I, ambos do Código Penal, 

julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLAUDENIR ROBERTO REZENDE DA 

SILVA ante a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime 

imputado a ele neste processo.

Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo

Publique-se. Intime-se.

 Após, arquive-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 318104 Nr: 1718-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DOUGLAS NUNES DOS SANTOS, 

JAQUISON MARCELO OLIVEIRA DE LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - 

OAB:

 Vistos,

Para fins de adaptação de pauta, considerando que trata-se o feito de réu 

preso, o qual goza de preferência na tramitação, antecipo o ato para dia 

08/08/2018, às 15h15min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 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:

 Código n° 323443

Vistos,

 Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a presente 

apelação.

 Considerando que as razões já encontram-se encartadas aos fólios às 

fls.27/32, intime-se o apelado para que, querendo, ofereça contrarrazões 

no prazo legal.

Em tempo, com o aporte das referidas contrarrazões, aplico 

subsidiariamente ao presente caso, o disposto no artigo 601,§1°, do 

Código de Processo Penal, pelo que determino a formação de instrumento 

da Ação Penal em apenso (Código n° 322461) a qual deverá acompanhar 

estes autos quando de sua remessa ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 36783 Nr: 7677-54.2003.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES, JOSUEL 

SILVA BARBOSA, FÁBIO JÚNIOR PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, jose antonio segura furlan (FALECIDO) - OAB:, LUIZ HENRIQUE 

MAGNANI - OAB:8836/MT

 Vistos,

Ante o teor da certidão de fl. 724, intime-se o réu, JOSUEL SILVA 

BARBOSA, para que, se assim desejar, constitua novo advogado ou, 

caso alegue não ter condições financeiras para tanto, seja informado de 

que será assistido pela Defensoria Pública.

Às providências.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 320302 Nr: 3277-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO BRUNO BARROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:

 Código n° 320302

Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelo acusado, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 10/09/2018 às 14h15 min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação, defesa e 

sucessivamente realizado o interrogatório do acusado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 328871 Nr: 8720-98.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WILSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:16.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 328871

SENTENÇA

Vistos,

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por 

WILSON FERREIRA DA SILVA, por meio de advogado constituído, tendo 

por objeto uma pistola Tauros PT59S, calibre 380, número de série 

KC04161, apreendida quando da prisão em flagrante do acusado Alex 

Andrade Basílio.

As fls. 07/13 o requerente colacionou aos autos os documentos para 

comprovar a propriedade do objeto que se requer a restituição.

Às fls. 15/16 o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de 

restituição ao requerente.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

A questão não necessita maiores delongas.

 Inicialmente, o requerente comprovou a propriedade do objeto apreendido 

nos autos, conforme se infere dos documentos de fls. 07/13, de modo 

que, não existe dúvida quanto ao direito do reclamante.

Outrossim, conforme bem ressaltou o Parquet, não obstante a arma de 

fogo que se requer a restituição tenha sido considerada instrumento do 

crime praticado pelo acusado no processo principal em apenso (cód. 

315934), tal fato não obsta, por si só, a restituição ao requerente, uma vez 

que evidenciado que o bem pertence a terceira pessoa de boa fé, que foi 

vítima do delito de furto de tal objeto.

 Ademais, por ora, não antevejo interesse ao processo da manutenção de 

sua apreensão nos autos, razão pela qual, tenho que deve ser restituído.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c.c art. 120 e 

parágrafos do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

para determinar a imediata restituição da pistola Tauros PT59S, calibre 

380, número de série KC04161, apreendido nos autos ao requerente.

Notifique-se o Ministério Público e o Advogado.

Intime-se o requerente.

Após, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 173665 Nr: 8904-64.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO SÉRGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Posto isso, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 

109, inciso VI e 110, §2º (redação antiga), todos do Código Penal, 

reconheço a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado RINALDO 

SÉRGIO DOS SANTOS, quanto ao delito previsto no art. 303, parágrafo 

único, c.c. art. 302, parágrafo único, inciso III, do CTB. Transitada em 

julgado a presente decisão, procedam-se as baixas, comunicações e 

anotações de estilo no que se refere ao delito suso mencionado.Ademais, 

intime-se a Defesa para que se manifeste acerca do interesse em 

prosseguir com o recurso de apelação interposto em 14/06/2017 (fl. 

204).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 232878 Nr: 7390-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Código n° 232878

Vistos,

 Trata-se de ação penal movida contra ARILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificado nos autos, para apuração do crime tipificado no 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
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O acusado foi preso em flagrante na data de 11/05/2015, tendo sido 

colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança (fl.18)

A denúncia, acompanhada do rol de testemunhas e inquérito policial, foi 

recebida em 26/06/2015 (fl. 28).

Devidamente citado (fl. 40), o acusado apresentou resposta à acusação 

às fls. 46/47.

À fl. 49 o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, 

nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceita pelo acusado 

à fl. 55.

Acolhida a proposta, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo 

de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições propostas pelo 

Parquet.

À fl. 73 o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do 

acusado em virtude do cumprimento das condições impostas.

É o relatório.

Decido.

O acusado obteve a suspensão condicional do processo em 04/04/2016, 

conforme se verifica do termo de audiência de fl. 55.

Segundo consta dos autos foram cumpridas as condições impostas 

naquela ocasião, tendo decorrido o lapso temporal de dois anos, sem a 

revogação do benefício.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ARILDO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA e julgo extinto o processo, determinando o seu arquivamento, 

após as devidas comunicações e anotações.

Publique-se. Intime-se.

Não há bens apreendidos nestes autos.

Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 91134 Nr: 8531-09.2007.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JONES DA CRUZ FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Assim sendo, considerando que a medida se prestará ao atendimento de 

dupla finalidade, quais sejam, conservar os bens, evitando sua rápida 

deterioração decorrente da falta de uso e, ainda, fornecer ao 3º Comando 

Regional da Polícia Militar recursos necessários ao desempenho de suas 

atividades, CONCEDO a custódia do veículo apreendido nos autos, na 

pessoa do Ten. Cel. PM Comandante do 3º Comando Regional, para que 

seja utilizado apenas para auxiliar em investigações policiais, sempre 

observando a conservação dos veículos.Em tempo, registro, que caso a 

vítima futuramente requeira a restituição do referido bem, este poderá ser 

destinado ao seu proprietário originário.Ressalte-se, entretanto, que 

conforme estabelecido nos artigos 627 e 629 do Código Civil o depositário 

tem o dever de guardar o objeto móvel, conservar, cuidar, diligenciar e 

restituir o bem quando exigido. Determino a entrega do bem a pessoa 

acima determinada, mediante assinatura de termo nos autos.Caso seja 

certificado o desinteresse da cautela, desde já, determino a que se 

proceda à avaliação do valor do veículo apreendido e seu 

encaminhamento para venda em leilão judicial.Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 314158 Nr: 17077-04.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 Certifico e dou fé que o advogado JULIO CESAR ESQUIVEL, fica 

devidamente intimado à apresentar nestes autos, Alegações Finais, na 

forma de Memoriais, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 326434 Nr: 7337-85.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILLIAN NASCIMENTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO LEITE - 

OAB:OAB/MT 24.340/O

 Ação Penal - Código Apolo 326434

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 100/101, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 

2018, às 16h15min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se e requisite-se o acusado, intimando-se o seu advogado (fl. 75).

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intimem-se a vítima e as testemunhas de acusação/defesa, devendo 

constar nos mandados que deverão trazer os seus documentos de 

identificação no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 29 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329921 Nr: 9391-24.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido 

de revogação da prisão preventiva formulado por Valdemar Moreira dos 

Santos Junior (fls. 33/35).A defesa juntou documentos, dentre eles, três 

relatórios de atendimentos psicológicos da vítima, com diferentes 

psicólogos.O Ministério Público se manifestou às fls. 48/50, pelo 

indeferimento do pleito.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento. DECIDO.A análise acurada dos documentos juntados com o 

pleito de reconsideração revelou a viabilidade da revogação da constrição 

cautelar do indiciado nestes autos, os quais se fundam na violência física 

e psicológica praticada em desfavor de Daiane G. M. Barros, pois os 

fundamentos da decisão outrora de indeferimento perderam força diante 

dos laudos psicológicos coligidos.Nessa senda, a vítima à fl. 10 disse não 

necessitar de medidas protetivas e que deseja a liberdade do indiciado, 

afirmando serem os atos de violência fatos isolados na vida do casal, 

tendo reafirmado isso, sistematicamente, ao longo dos dias, com 

acompanhamento psicológico por diversos profissionais habilitados.Assim, 

diante dos documentos trazidos pela defesa às fls. 39/41, comprobatórios 

da higidez mental da vítima e de seu pleno discernimento sobre os fatos, 

afasta-se a necessidade da cautela revestida na medida extrema da 

segregação cautelar do indiciado nestes autos.Posto isso, REVOGO a 

prisão preventiva outrora decretada ao indiciado Valdemar Moreira dos 

Santos Junior.Expeça-se alvará de soltura, colocando-se o indiciado em 

liberdade NESTES AUTOS, pois permanecerá preso nos autos Código 

Apolo 613278 - Comarca de Rondonópolis/MT, até eventual decisão em 

contrário daquele Juízo.No ato de soltura deverá ser advertido de que 

deverá responder aos chamados da Justiça, manter seu endereço 

atualizado nos autos e comparecer em qualquer ato em que seja exigida a 

sua presença, sob pena de análise de nova decretação de sua prisão 

preventiva.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se o advogado 

constituído.Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da 

CNGC.Publique-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas
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 Cod. Proc.: 325900 Nr: 6942-93.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERRY ADRIANO SILVESTRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR AFONSO FIDELI 

SILVA - OAB:24352/O

 Ação Penal – Código Apolo 325900

Vistos.

Em análise aos autos, verifico ser a resposta à acusação de fls. 59/60 

apócrifa, razão pela qual determino seja o advogado Victor Afonso Fideli 

Silva intimado para que, no prazo de 48 horas, regularize tal situação, sob 

pena de não apreciação da referida peça processual.

Transcorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação do advogado 

constituído, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 29 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221193 Nr: 401-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA DO NASCIMENTO SILVA, PAULO 

SERGIO LAVADO PIRES, DEUSEIRES JOSÉ LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO SERGIO LAVADO PIRES, Cpf: 

05436057101, Rg: 2583651-0, Filiação: Rosineia Lavado Pires, data de 

nascimento: 01/10/1995, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, convivente, 

ajud. de pedreiro/planeiro, serv. gerais, Telefone 99611-7763. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu PAULO SÉRGIO LAVADO PIRES, acima 

qualificado, para, no prazo de 90 (noventa dias), comparecer na 

secretaria da 4ª Vara Criminal local, a fim de retirar a caixa de som 

apreendida nos autos (f.51), cientificando-o que transcorrido o prazo sem 

a retirada do objeto, NÃO poderá mais o fazê-lo.

Despacho/Decisão: Vistos, Inicialmente, ante a não localização do 

acusado DEUSEIRES JOSÉ LEITE, cite-o por edital, nos moldes da 

legislação processual penal vigente.Outrossim, transcorrido o prazo 

editalício sem que haja qualquer manifestação do acusado, volvam-me os 

autos conclusos para deliberar acerca da suspensão condicional do 

processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do CPP .Em 

tempo, em atenção à cota Ministerial de fl. 185, intime-se os acusados 

para que retirem a caixa de som apreendida nos autos à fl. 33, no prazo 

de 90 (noventa) dias. Transcorrido o aludido prazo sem a retirada do 

objeto, desde já, defiro o pedido de doação pleiteado pelo Conselho da 

Comunidade de S inop-CCS/MT à  f l .179 .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, LUANNA ANDRESSA 

SILVA, digitei.

Sinop, 29 de junho de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 290695 Nr: 2735-85.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FERREIRA VILELA, KAIQUE DE 

SOUZA PEREIRA, ANDERSON JUNIOR CANTOR FILIPE, CINDI DRIELI 

OLIVEIRA GRASIANI, FABIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171, MARCOS 

ROGÉRIO MENDES - OAB:16.057-MT, NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT, PAULO ROBERTO RONDON SILVA - OAB:MT nº 

19.519-0

 Certifico, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO os 

advogados MARCIO RONALDO DE DEUS - OAB/MT 11.171 E MARCOS 

ROGÉRIO MENDES OAB/MT 16.057, para, no prazo legal, apresentarem as 

alegações finais, nos termos da ordem judicial de fls. 456.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316602 Nr: 639-63.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGO DE SOUZA NEVES, 

RAFAEL COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:MT/19.211

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno 

os acusados Jeferson Rodrigo de Souza Neves e Rafael Colombo como 

incursos nas penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os da 

acusação de associação para o tráfico, descrita no artigo 35 da mesma 

Lei de drogas.Passo a dosimetria da pena do réu Jeferson Rodrigo de 

Souza Neves (...) devendo a pena se consolidar no total de 06 (seis) anos 

e 06 (seis meses) de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no 

valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época 

dos fatos (...) o regime de cumprimento deverá ser o inicial fechado. (...) 

Passo a dosimetria da pena do réu Rafael Colombo (...) devendo a pena se 

consolidar no total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente na época dos fatos.Com relação ao regime de 

cumprimento da pena, embora a pena cominada seja inferior a 08 (oito) 

anos, a existência de condenação anterior configuradora da reincidência, 

obsta a fixação do regime semiaberto (...) Com estas razões e 

fundamentos, o regime de cumprimento da pena para o réu Rafael 

Colombo, também deve ser o inicial fechado (...) P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 323969 Nr: 5598-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SANTOS, TCHARLES HENRIQUE 

RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211, TATIARA PAES REIS - OAB:24.053/O

 CERTIFICO, em cumprimento à determinação judicial, que INTIMO a 

advogada TATIARA PAES REIS, OAB/MT 24.053/O, para, em de 05 (cinco) 

dias, juntar procuração, bem como para alegações finais, por memoriais, 

mercê do artigo 403, § 3º, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 296602 Nr: 6336-02.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando que existe outra audiência designada para o mesmo horário 

(Ação Penal Pública Cód. 317225), a audiência de instrução designada 

nestes autos (f. 137) será realizada na mesma data (16.8.2018), porém, 
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às 14:45 horas.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 04.6.2018 (f. 

137).

Intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 132/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que a Gestora Judiciária Bartyra Rossana Miyagawa, 

matrícula n.º 7784, usufruirá férias de 26 de junho a 14 de julho de 2018, 

referente ao exercício de 2017.

 RESOLVE

 Art. 1º - DESIGNAR a servidora CARLA TEREZINHA FIORI BERTO LUZ, 

Analista Judiciária, matrícula n°. 25287, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretária da 4ª Vara Cível, de 26 de junho a 14 de julho de 

2018 em razão de férias do exercício de 2017, da titular Bartyra Rossana 

Miyagawa, matrícula n.º 7784. Publique-se. Remeta-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 28 de junho de 2018

 Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005508-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. C. (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Designo audiência de conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) 

para o dia 22/03/2017, às 14:30 horas. II- Cite-se e intime-se a requerido, 

para comparecer, acompanhado de advogado (art. 334, §9º do CPC), bem 

como para contestar a presente ação, em caso de não haver 

autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a 

contar da audiência de mediação/conciliação. III- Cientifique-se o requerido 

que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em petição o 

seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no prazo de 10 

de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, 

CPC). IV- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). V- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, art. 334, do 

CPC/2015. VI- Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. VII- Fixo 

os alimentos provisórios no montante ofertado pelo requerente, qual seja 

de 01 (um) salário mínimo vigente, devendo ser pago, todo dia 10 de cada 

mês, e creditado na conta bancária da representante legal da menor. VIII- 

Quanto ao pedido liminar de guarda e visitas, entendo por bem, 

primeiramente, ouvir a equipe multidisciplinar deste juízo, pelo que 

determino a realização de Estudo Psicológico e Social no domicílio do 

requerente e da parte requerida, sem prévio aviso, consoante o artigo 167 

do ECA, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, 

sociais e psicológicas para criação e educação dos menores. Em laudo 

circunstanciado. Prazo dez (20) dias. IX- Concedo ao requerente a 

assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). X- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005135-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. X. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Intime-se a patrona das requerentes, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, substitua os documentos ilegíveis por cópias legíveis. II- 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inciso II). III- Arbitro os 

alimentos provisórios no valor de 40% (quarenta por cento) do salário 

mínimo, devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada 

mês, e creditado na conta bancária indicada nos autos em nome da 

genitora da menor (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). IV- Cite-se o requerido, no 

endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 14/08/2018, às 15:30 

horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que 

o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência 

e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado 

ao requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 

695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º e §9º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para contestação, 

nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. 

IX- Notifique-se o Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003617-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEVALDO SANTANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANICE RAMOS SANTANA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- defiro o pedido de ID. 13767803. II- Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 21/08/2018, às 13:30 horas. III- Intimem-se as 

partes, devendo o Sr. Oficial de Justiça valer-se das prerrogativas do art. 

212, § 2º do CPC. IV- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005508-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. C. (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Defiro o pedido de Id. n. 13585503 e via de consequência, 

designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018, às 15:00 horas. II- 

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados. III- Notifique-se. IV- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004640-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA BARBOSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELVIN DOUGLAS DE CARVALHO BARBOSA (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Intime-se a autora, por sua advogada, via Dje, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a exordial, qualificando e apresentando 

endereço do curatelado de forma escorreita, na forma do artigo 319, 

inciso II, do CPC; bem como apresente instrumento de procuração 

outorgando poderes para a subscritora da inicial, sob pena de 

indeferimento. II- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004656-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FLORENCIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (INTERESSADO)

 

Vistos. I- O pedido de expedição de alvará judicial é um procedimento de 

jurisdição voluntária e basta que o postulante comprove o óbito do titular 

do crédito, a sua condição de herdeiro ou sucessor e afirme a inexistência 

de bens, bem como a existência do pretendido crédito; mas não se 

confunde com o processo de inventário, nem o substitui quando existem 

bens. Desta feita, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial esclarecendo e comprovando documentalmente 

(certidões negativas imobiliárias dos últimos locais onde residiu a extinta, 

etc.) a inexistência de bens em nome da falecida, sob pena de 

indeferimento da exordial. II- Deve, ainda, e no prazo acima, regularizar o 

polo ativo da presente demanda, trazendo aos autos todos os herdeiros 

(filhos e eventuais netos – em caso de falecimento) da falecida, ou 

documento hábil a comprovar a(s) renúncia(s) dos respectivos quinhões. 

III- Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004751-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. C. P. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. B. (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Intime(m)-se o(s) requerente(s), por seu/sua advogado(a), via 

Dje, a colacionar ao feito procuração outorgada por VICENTE DO CARMO 

PAES DE BARROS - com respectivos documentos-, e assinar as 

declarações apócrifas juntadas ao feito; tudo no prazo de 15(quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. II- No mesmo prazo acima 

consignado, junte ao feito, a certidão de nascimento da filha menor do 

casal, sob pena de indeferimento. III- Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005076-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA FRANCISCA ALVES DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT17486/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCENIO GOMES DE LACERDA (INVENTARIADO)

 

VISTOS. I- Nomeio Inventariante, a Sra. Marcelina Francisca Alves de 

Lacerda, mediante compromisso a ser prestado em 05 (cinco) dias. II- 

Prestado o compromisso, deverá a inventariante prestar declarações nos 

20 (vinte) dias subsequentes (ART. 620, DO CPC). Neste ato, deverá 

juntar a matrícula atualizada do imóvel mencionado na inicial. III- Prestadas 

as declarações, tome-se por termo. IV- Após, promovam-se às citações 

na forma determinada no ART. 626 DO CPC e digam no prazo comum de 

10 (dez) dias sobre as primeiras declarações. V- Não havendo 

discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas 

declarações, tomando-se por termo e sobre elas manifestando-se no 

prazo de 10 (dez) dias (ART. 637, DO CPC). VI- Ao cálculo do imposto e 

digam em 05 (cinco) dias. VII- Notifique-se o Ministério Público. VIII- 

Intime-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004634-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. (RÉU)

 

Vistos. Para o reconhecimento da união estável há necessidade de se 

comprovar a inexistência de impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, 

do CC). I- Dessa forma, faculto à parte autora a emenda da inicial, 

sanando a irregularidade constatada, devendo trazer aos autos sua 

certidão de nascimento ou de casamento – caso já tenha sido casada 

anteriormente – com averbação da separação ou do divórcio, RECENTE, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (artigo 320 do 

CPC). II- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004580-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT0022168A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANE LAZARO DA SILVA (RÉU)

 

Vistos. Trata-se de ação de partilha de bens movida por ANA PAULA DA 

SILVA RAMOS, devidamente qualificada, em face de JEOVANE LÁZARO 

DA SILVA, também identificado. Alega, em resumo, que foi casada com o 

requerido durante 13 (treze) anos, tendo se divorciado através do 

Processo n.º 25102-50.2014.811.0002, cujo trâmite e comando sentencial 

fora prolatado pelo Juízo Especializado da Violência Doméstica desta 

Comarca. Contudo, inobstante o acordo celebrado perante aquele Juízo, 

deixou -se de abarcar em referida avença a partilha do bem imóvel 

pertencente ao casal. Requer, desta feita, a partilha do bem imóvel 

descrito na exordial e não alcançado pela sentença proferida no Processo 

n.º 25102-50.2014.811.0002. Com a inicial vieram os documentos 

constantes dos eventos n.º 13530541, 13530567, 13530580, 13530590, 

13530596 e 13530644. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, 

verifica-se que a ação de divórcio que versou acerca da parcial partilha 

dos bens amealhados pelas partes teve trâmite processual perante o 

Juízo da Violência Doméstica desta Comarca de Várzea Grande. Assim, 

perfilhando do entendimento que em casos como o que se descortina, o 

Juízo que decretou o divórcio torna-se prevento para o julgamento de 

posterior partilha, quiçá sobrepartilha, ante a natureza complementar 

dessa demanda em relação à anterior, a remessa àquele Juízo é de rigor. 

Aliás, esse o entendimento das jurisprudências pátrias, vejamos: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de partilha de bens, posterior a ação 

de divórcio – Relação de acessoriedade com a ação de divórcio - 

Competência do Juízo que decretou o divórcio – Aplicação analógica do 

art. 731, §único, NCPC – Conflito procedente. Competência da 1ª Vara da 

Família e Sucessões do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó. (TJ-SP - 

CC: 22599749120168260000 SP 2259974-91.2016.8.26.0000, Relator: 

Salles Abreu (Pres. Seção de Direito Criminal), data de Julgamento: 

26/06/2017, Câmara Especial, Data de Publicação: 26/06/2017). 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

SOBREPARTILHA. CARATER COMPLEMENTAR DA PARTILHA 

REALIZAÇÃO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPETENCIA DO JUÍZO QUE 

DECRETOU O DIVÓRCIO. 1. O Juízo que decretou o divórcio decidindo 

sobre a partilha de bens dos ex-cônjuges, torna-se prevento para o 

julgamento da ação de sobrepartilha, uma vez caracterizada a natureza 

complementar dessa demanda em relação à anterior. 2. Conflito conhecido 

e declarado como competente o Juízo Suscitante.(Acórdão n.1091189, 

07006752320188070000, Relator: ANA CANTARINO 2ª Câmara Cível, Data 

de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA. PREVALÊNCIA DO JUÍZO QUE 

DECRETOU A SEPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo 

este Tribunal de Justiça anulado a partilha realizada no bojo da ação de 
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separação e determinado que se processasse em autos próprios, a 

competência para conhecer a ação é do mesmo juízo que julgou a de 

separação. (AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0024.12.282324-8/001 - 

COMARCA DE BELO HORIZONTE - - 8ª CÂMARA CÍVEL - Rel. DES. 

BITENCOURT MARCONDES - j. 28/02/2013 - v.u.). CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - PARTILHA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DECRETOU 

O DIVÓRCIO. A competência para apreciar a partilha de bem omitido é do 

Juízo que decretou o divórcio entre as partes, sendo mero reflexo deste, 

precipuamente porque continua o bem sob comunhão das partes. 

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1.0000.12.083440-3/000 - COMARCA DE 

MANTENA - SUSCITANTE: JD 1 V COMARCA MANTENA - SUSCITADO (A): 

JD 2 V COMARCA MANTENA - 1ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, à 

unanimidade, em NÃO ACOLHER O CONFLITO E DECLARAR COMPETENTE 

O JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MANTENA.- Rel. DES. GERALDO 

AUGUSTO -j. 04/09/2012 - v.u.). Isto posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA ao 

Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica desta Comarca, para 

o julgamento da presente lide. Remetam-se os autos para redistribuição 

àquele Juízo com as homenagens de estilo. Procedam-se as baixas e 

anotações de praxe. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008041-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. R. D. S. (AUTOR)

R. K. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. K. S. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o patrono do 

autor a manifestar-se sobre a Carta Precatória negativa devolvida.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004183-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBER ALBERTO TADEU BEBETO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIZ CUIABANO DE ARRUDA ARAUJO (RÉU)

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Exoneração de alimentos com pedido de 

tutela de urgência, sustentando o autor RUBER ALBERTO TADEU BEBETO 

DE ARAUJO, em síntese, que foi condenado à prestação de alimentos ao 

Requerido FERNANDO LUIZ CUIABANO DE ARRUDA ARAUJO, nascido em 

17/01/1989, ADRIANO DE ARRUDA SOUZA, nascido em 29/03/1995 no 

patamar de 15% dos seus vencimentos. Aduz que o requerido já 

completou a maioridade, encontra-se casado e não estuda. Desse modo, 

requereu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, a fim de exonerá-lo 

da obrigação alimentar. É o relatório. Decido. Entendo conveniente 

registrar, em síntese, que o dever de sustento diz respeito ao filho menor 

e vincula-se ao poder familiar (artigos. 1.566, inciso IV e 1.568 do Código 

Civil). Cessado o Poder Familiar pela maioridade ou pela emancipação, 

cessa consequentemente este dever, começando daí, a obrigação 

alimentar, não mais vinculada ao pátrio poder, mas sim decorrente de 

parentesco, representando uma obrigação mais ampla que tem seu 

fundamento no artigo 1.696 do Código Civil. Assim, sem confundir as 

obrigações alimentares, tem-se que com a aquisição da maioridade faz-se 

presumir não mais necessitar, o alimentado, do pensionamento. É certo, 

também, que a maioridade por si só não é excludente da obrigação 

alimentar, porém, uma vez atingida, para que a mesma permaneça, 

necessário se faz a demonstração pelo alimentado, da efetiva 

necessidade na continuidade dos alimentos, desta feita em detrimento do 

parentesco. Embora o poder familiar cesse com a maioridade do filho, e 

com isso cesse também o dever de sustento, persiste a relação parental, 

que pode, de forma excepcional, justificar a fixação ou a manutenção do 

encargo alimentar, como decorrência do dever de solidariedade. Ademais, 

a jurisprudência tem admitido a dilação do dever alimentar até a idade de 

24 anos, desde que o alimentado esteja cursando ensino médio, técnico 

ou superior, ou seja, comprove sua necessidade. No caso dos autos, o 

requerido FERNANDO LUIZ CUIABANO DE ARRUDA ARAUJO, ainda não 

completou 24 anos, eis que nasceu em 29/03/1995, ou seja, ainda não 

ultrapassou a idade tida como limite. Contudo, há indícios de prova de que 

o requerido encontra-se casado, ou seja, constituiu família. Ademais, a 

pensão paga pelo requerente ao requerido, continua sendo depositada na 

conta da genitora deste último, o que gera dúvidas quanto a sua 

destinação. Assim, se a pessoa tem capacidade para desempenhar uma 

atividade rendosa, e não a exerce, não recebe amparo na lei. Se constituiu 

família, é porque entende-se ter capacidade de sustentar a própria família. 

Os alimentos não podem estimular as pessoas a se manterem 

desocupadas ou a não terem a iniciativa de buscar o exercício de um 

trabalho. TJRS – Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO EM RELAÇÃO AO FILHO MAIOR, 

GRADUADO E CASADO. Justificada a exoneração dos alimentos em 

relação ao filho maior, formado em curso superior de Direito, que labora e 

aufere rendimentos, sendo, inclusive, casado e com prole. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051436285, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 21/11/2012). Pois bem, o Código de Processo Civil inovou ao 

suprimir a diferenciação existente entre os requisitos necessários ao 

deferimento da tutela cautelar e da tutela antecipada. Hodiernamente, o 

que se tem é a chamada Tutela de Urgência, que pode ter natureza 

satisfativa ou assecuratória. Para o deferimento da tutela de urgência 

exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre o tema, assim leciona: “A 

concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade 

do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 

300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a 

serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação 

do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p.24). Compulsando os autos, vislumbra-se, como mencionado 

alhures, com relação ao requerido FERNANDO LUIZ CUIABANO DE 

ARRUDA ARAUJO comprovada está a existência do pressuposto que 

caracteriza a tutela de urgência provisória, consoante a prova documental 

acostada aos autos, eis que há subsídios suficientes para se deferir a 

pretensão do requerente. Contudo, há a necessidade da conjunção de 

todos os requisitos para concessão da tutela de urgência, assim, analiso 

os demais requisitos. No que tange ao perigo de dano, este se encontra 

presente com relação ao filho que, mesmo não tendo completado 24 anos, 

já possui, ao que tudo indica, família constituída, de forma que o 

requerente não pode sustentar a família do requerido. Nestes termos, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, forte no artigo 300, “caput”, 

CPC/2015. Determino as seguintes providências: I- Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Suspendo, até ulterior 

determinação, a pensão devida ao requerido, devendo o Sr. Gestor oficiar 

ao órgão pagador do requerente para que suspenda o desconto em sua 

folha de pagamento. IV- Citem-se os requeridos, nos endereços constante 

na inicial, intimando-os, no mesmo ato, para audiência de conciliação que 

designo para o dia 28/08/2018, às 14:00 horas, nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005056-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Vistos. FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO requereu a interdição 

de JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR, alegando que é esposa do 

interditando e que este encontra-se internado em Unidade de Terapia 

Intensiva, após ser submetido à cirurgia de urgência em decorrência de 

AVC – CID 164, estando incapaz de responder aos atos da vida civil. 

Requer, em sede de tutela de urgência, a decretação da interdição 

provisória e a sua nomeação como curadora. É a síntese. FUNDAMENTO E 

DECIDO INTERLOCUTORIAMENTE. As enfermidades sofridas pelo 

interditando, bem como sua incapacidade de gerir os próprios negócios, 

restaram comprovadas por intermédio da documentação acostada aos 

autos. Dessa forma, conclui-se que o interditando não possui condições 

de reger sua própria pessoa e praticar os atos em geral da vida civil, sem 

que alguém a represente. Há prova de que o interditando foi submetido a 

procedimento cirúrgico e encontra-se internado sem condições de 

externar sua vontade, necessitando da ajuda e atenção de terceiros. 

Nesse sentido: TJ-SP - INTERDIÇÃO - Nomeação de curador provisório - 

Cabimento - Agravada portadora de transtorno de personalidade do tipo 

bipolar - Incapacidade de gerir sua pessoa e bens - Justificada a curatela 

provisória - Recurso provido. (AI: 4997944200 SP , Relator: Sousa Lima, 

Data de Julgamento: 15/04/2008, 1ª Câmara de Direito Privado A, Data de 

Publicação: 29/04/2008). A Tutela de urgência (GÊNERO) pode ser 

antecedente ou incidental e, para tanto, seguem, os seguintes requisitos: · 

Probabilidade do direito (fumus boni iuris): confrontação das alegações e 

das provas com os elementos disponíveis nos autos; convencimento de 

que o direito que se postula é provável. · E perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora): há urgência quando a 

demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. 

Aplicando-se tais requisitos à pretensão da parte autora, temos a lição do 

Art. 303 do CPC, in verbis: Art. 303 - 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, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 303 c/c art. 749, parágrafo único, ambos do CPC, DECRETO 

A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA de JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR – 

qualificado na inicial – e DEFIRO a antecipação de tutela pretendida e, por 

conseguinte, nomeio como Curadora Provisória a Requerente – 

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO, que deverá prestar 

compromisso por termo, bem como apresentar a declaração de bens e 

renda do interditando. Adote Sr. Gestor as providências pertinentes: I- 

Designo o dia 21/08/2018, às 17:00 horas para a realização da entrevista 

com o interditando. II- Informe a requerente, com pelo menos 10 dias de 

antecedência da entrevista, se o interditando permanece na condição de 

internado e, caso já tenha recebido alta, se possui condições físicas de se 

deslocar até a sede deste juízo. Caso informe a incapacidade física do 

mesmo, a audiência se realizará in loco, devendo a curadora comparecer 

neste juízo no dia e hora designados para acompanhamento da equipe até 

o local que se encontre o interditando. III- CITE-SE a interditanda, para que 

tome ciência da data designada, em conformidade com o artigo 751 do 

Código de Processo Civil. IV- Após a audiência de entrevista, poderá a 

interditanda, impugnar o pedido, no prazo de quinze dias, contados da 

audiência. V- Notifique-se o Ministério Público. VI- INTIME-SE. VII- 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008359-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR JOSE ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

BENEDITA ROSA AMORIM DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos. LEOCIR JOSÉ ALVES DA CUNHA e BENEDITA ROSA AMORIM DA 

CUNHa, devidamente qualificados, ingressaram com pedido de ALVARÁ 

JUDICIAL para levantamento das importâncias depositadas em contas 

bancárias de titularidade do de cujus RAFAEL AMORIM ALVES DA 

CUNHA, falecido em 08 de maio de 2016. Com a inicial vieram os 

documentos necessários à instrução do feito. Recepcionada a inicial, 

expediu-se ofício ao Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal, 

requisitando informações acerca de saldos bancários em nome do de 

cujus, cujas respostas informaram a existência de valores depositados 

nas contas em nome do falecido, conforme se depreende de Id’s n. 

11982160 e 12436736. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Quanto ao pedido verifica-se que os requerentes são partes legítimas, 

sendo portanto, o pedido juridicamente possível. Ademais, há interesse 

processual e econômico e, ante, o falecimento do filho dos requerentes, 

assiste-lhes, assim, o direito de pleitear o saque dos valores existentes 

junto à conta bancária em nome do de cujus Sr. RAFAEL AMORIM ALVES 

DA CUNHA. Logo, estando comprovado nos autos o vínculo existente 

entre os requerentes e o de cujus, o pleito há de ser deferido sem mais 

delongas. Diante do exposto, bem como com as provas existentes nos 

autos, defiro o pedido dos requerentes e determino seja expedido alvará 

de levantamento em favor de LEOCIR JOSÉ ALVES DA CUNHA e 

BENEDITA ROSA AMORIM DA CUNHa, habilitando-os a receber, o dinheiro 

disponível junto às contas bancárias de titularidade de cujus – RAFAEL 

AMORIM ALVES DA CUNHA - Banco Bradesco e Caixa Econômica 

Federal, conforme Ofícios de Id’s n. 11982160 e 12436736. Isento as 

requerentes do pagamento das custas e despesas processuais. Expeça 

Sr. Gestor, o competente alvará de levantamento dos valores disponíveis. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 322877 Nr: 19288-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPDA, EPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Cumpra-se a decisão/despacho de fl. 50, por edital.

II- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 437039 Nr: 5155-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDS, JSDA, BPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, por edital, a promover o andamento do feito, no 

PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser resolvido o 

mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 419765 Nr: 21877-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVCL, PSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

I- Aguarde-se prazo do edital de fl. 80.

II- Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 419763 Nr: 21875-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVCL, PSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, por edital, a promover o andamento do feito, no 

PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser resolvido o 

mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 69269 Nr: 4375-22.2004.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME VERÍSSIMO DE CAMPOS, LUCIMAR SACRE DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JAIME VERÍSSIMO DE CAMPOS 

JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:OAB/MT 6.522, JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-A/MT, RENATO VÁLERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a(o) inventariante, pessoalmente, por mandado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção 

do processo por abandono de causa (art. 485, § 1º do CPC), já que a 

partir da entrada em vigor da Lei n.º 11.441/2007, pela qual o inventário, 

pode ser realizado por meio de escritura pública, ou seja, 

extrajudicialmente, estas ações deixaram de possuir natureza obrigatória, 

não mais constituindo espécie de ação necessária, fazendo desaparecer, 

portan-to, o impedimento para sua extinção.

II- Saliente-se que o inventariante é pessoa pública nesse Município e pode 

ser encontrado na Prefeitura Municipal desta localidade.

III- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 387307 Nr: 3662-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCPDSS, LPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, por edital, a promover o andamento do feito, no 

PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser resolvido o 

mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 88224 Nr: 9855-44.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASFMAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manuel R. Ortis Júnior - 

OAB:OAB/MT 5246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 107262 Nr: 3256-21.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MeorPsmSPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO WICHOCKI - 

OAB:19551/O, ELCIO JOSÉ DOMINGOS - OAB:12907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO WICHOCKI 

- OAB:, ELCIO JOSÉ DOMINGOS - OAB:12907

 Certifico que, conforme requerido em fl. 142, intimo a parte Autora a se 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 409177 Nr: 16223-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANY SPIGUEL, ACDSM, LFSM, MÁRCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERNANDO LUIZ MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro o pedido supra e suspendo o processo pelo prazo de 15 

(quinze) dias nos termos do artigo 313, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo 

legal, manifeste-se a inventariante, bem como as demais partes, assim, 

querendo. Desta audiência saem as partes devidamente intimadas e 

cientificadas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 276704 Nr: 20189-30.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAA, JDAA, CDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Rosa de Moraes - 

OAB:11627/MT, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON COSTA PINHEIRO - 

OAB:OAB/SP 346.617, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB: OAB/MT - 12064, BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI - OAB:23171/O, 

Celio Antonio do Prado Junior - OAB:17.527, DANIELLE REGINA 

PEREIRA LIMA - OAB: OAB/MT-16.398, EDLAINE RIBEIRO DA GAMA - 

OAB: OAB/MT-17.855, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB: OAB/MT 

- 8.575, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RICIELI FORTES - 

OAB: OAB/MT- 18.097, WILLIAN POSCA PIVOTTO - OAB:18634, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A

 Certifico, que o Recurso de Apelação interposto pela Requerida (fls. 

396/410), foi protocolizado dentro do prazo legal, razão pela qual, em 

conformidade com o Art. 796, parágrafo único, da CNGC, impulsiono os 

autos PARA INTIMAR A PARTE AUTORA/APELADA A CONTRARRAZOAR 

O RECURSO, QUERENDO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Citação

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005056-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 JUSTIÇA GRATUITA MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

SETOR 01 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) JOSE 

ANTONIO BEZERRA FILHO NÚMERO DO PROCESSO: 

1005056-81.2018.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) REQUERENTE: FERNANDA CRISTINA 

RIBEIRO MISSORINO Advogado do(a) REQUERENTE: MURILLO 

ESPICALQUIS MASCHIO - MT9118/B REQUERIDO(A): Nome: JOAO DALVO 

DE OLIVEIRA JUNIOR Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nº 820, 

1º andar, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) 

INTERDITANDO(A) de conformidade com o despacho abaixo transcrito e 

com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, para comparecer à audiência designada 

para entrevista e, querendo, impugnar o pedido, no prazo legal. 

AUDIÊNCIA DESIGNADA: Tipo: Entrevista Sala: JUSTIFICAÇÃO Data: 

21/08/2018 Hora: 17:00 , (horário oficial de MT), no Edifício do Fórum, sito 

no endereço acima indicado. DECISÃO/DESPACHO: “EM ANEXO” 

ADVERTÊNCIA(S): a) PRAZO: O prazo para IMPUGNAR o pedido é de 

quinze15 dias (quinze), contados da data da audiência de interrogatório. 

b) Nos termos do art. 752 e seus §§ 1o e 2º do CPC, o interditando será 

representado nos autos pelo órgão do Ministério Público, ou, caso seja 

este o requerente, por curador à lide que será nomeado pelo(a) juiz(a) do 

feito. c) Caso queira, poderá o interditando constituir advogado para sua 

defesa . OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de julho de 2018. Assinado Digitalmente FIDELIS 

CANDIDO FILHO Gestor de Secretaria

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007847-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. (REQUERENTE)

W. B. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - 903.023.701-53 (PROCURADOR)

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948/O (ADVOGADO)

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007847-57.2017.8.11.0002. VISTOS etc. JONILSON 

GONÇALO DA SILVA e WILMA BATISTA GALDINO SILVA, qualificados, 

ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em síntese, o 

que segue. Casaram-se no dia 18/06/1994, sendo, o regime de bens, o da 

comunhão parcial. O casal advieram (02) filhos, sendo uma menor de 

idade, L. J. G. S. A guarda da filha será exercida pela genitora, sendo o 

direito de convivência pelo genitor em finais de semanas alternados, 

podendo buscá-la na residência materna às 08 horas do sábado e 

deixá-la no local às 18 horas do domingo. As férias escolares deverão ter 

o seu período dividido entre os genitores. No tocante à pensão alimentícia, 

o genitor pagará à filha menor de idade, o montante de 30% de um salário 

mínimo, até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito na conta 

bancária da genitora. Não há bens a partilhar. O cônjuge virago voltará a 

usar o nome de solteira. Pugnaram pelo decreto de divórcio. AJG deferida 

e ordem de remessa ao Ministério Público (Id. 11411485). O Ministério 

Público, instado a se manifestar, opinou pela procedência do pedido 

constante na inicial, com a consequente homologação do acordo (Id. 

11684996). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio 

direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº. 66, de 2010). Em virtude da atual redação do 

artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, preservados os interesses da filha menor, de rigor a 

homologação do acordo com o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado entre 

os requerentes nos termos do relatório supra e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de decretar o divórcio do casal, com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. Isentos de custas 

processuais (Id. 11411485). Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado para averbação no cartório competente (art. 10, inciso I, do 

Código Civil), anotando-se que não há bens a partilhar. A autora voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja Wilma Batista Galdino (Id. 10319912). 

Lavre-se o termo de guarda em favor da genitora. Em seguida, arquive-se 

com baixa na distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de Junho de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001088-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. L. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT0019396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. A. D. S. (TESTEMUNHA)

S. T. B. F. (TESTEMUNHA)

E. W. D. S. (TESTEMUNHA)

C. C. D. S. C. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1001088-77.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) da parte do 

requerido ppara que no prazo de 15 (quinze) dias apresente alegações 

finais, Várzea Grande/MT, 2 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319220 Nr: 15599-39.2013.811.0002

 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: MADMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM, DFM, YAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAELA MERLINO, Rg: 24663719, 

Filiação: Denis Fátima Merlino, data de nascimento: 27/09/1995, 

brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), Telefone 9926 - 6423. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Revogo a decisão que 

concedeu a guarda provisória à autora (fls. 23/24).P. R. I.Isento de custas 

(fls. 23).Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Março de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myllena de Lacerda 

Inocencio, digitei.

Várzea Grande, 29 de junho de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 326884 Nr: 23211-28.2013.811.0002

 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: VMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA-UNIVAG - OAB:7329 B, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

UNIVAG - OAB:

 CERTIFICO QUE, com fundamento no art. 203, parágrafo 4º do N.C.P.C., 

em face da certidão negativa (intimação de audiência do requerido), 

juntada aos autos, encaminho-o à Defensoria Publica e aos Advogados do 

Requerido, para manifestar no prazo legal.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006450-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. R. (AUTOR)

E. L. N. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANA NUNES RONDON OAB - 032.711.871-77 (REPRESENTANTE)

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. D. A. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1006450-60.2017.8.11.0002 AUTOR: ECHILET NUNES RONDON, ERIKA 

LETICIA NUNES RONDON REPRESENTANTE: LEIDIANA NUNES RONDON 

RÉU: ODEMIL JOSÉ DE ARRUDA RONDON Vistos etc. Processe-se em 

segredo de justiça, com escoro no art. 189, II, do CPC/2015. Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. 

Intime-se a parte autora, para em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, 

Parágrafo Único, do CPC/2015, emendar a inicial, retificando a procuração 

outorgada por LEIDIANA NUNES RONDON (arts. 319 e 320, do CPC/2015), 

fazendo constar como mandatária a filha, representada pela genitora, sob 

pena de indeferimento da inicial. Atendida a determinação supra, volva-me 

os autos conclusos para análise. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006615-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROSENDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA RODRIGUES DE BASTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1006615-10.2017.8.11.0002 

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 22 de agosto de 2018, às 16:30horas; 

intimando-se a parte autora na pessoa de seu advogado (observada a 

regra do CPC/2015 "Art. 334, §3º A intimação do autor para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado"). Várzea Grande/MT, 3 de julho 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 377228 Nr: 24718-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELDS, ATDLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, 

manifestar quanto a certidão do Oficial de Justiça de fls. 139/140.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401442 Nr: 12073-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YBADO, SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): YANDRA BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA, 

Filiação: Sandra Rocha Alves e Josemar Jose Magalhaes de Oliveira, data 

de nascimento: 30/07/2003, brasileiro(a), natural de Várzea Grane-MT, 

solteiro(a), menor, Telefone 65 9276-1990 e atualmente em local incerto e 

não sabido SANDRA ROCHA ALVES, Cpf: 01543159150, Rg: 1718550-5, 

Filiação: Agenor Costa Alves e de América Rocha Alves, data de 

nascimento: 01/08/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

do lar/autonoma, Telefone 99270-1799. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto para a atualização do endereço do executado..

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, Gracielle Stefani Cruz, 

digitei.

Várzea Grande, 28 de junho de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003573-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA BARROS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELI DE ARRUDA BARROS OAB - MT12592/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM NORBERTO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003573-16.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANA RITA BARROS DA ROCHA Parte Ré: 

REQUERIDO: JOAQUIM NORBERTO BARROS Vistos etc. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 98, do CPC/2015. Cuida-se 

de Ação de Interdição c/c Tutela de Urgência, ajuizada por ANA RITA 

BARROS DA ROCHA, em face de JOAQUIM NORBERTO DE BARROS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A demandante informa que é 
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filha do demandado, que fora diagnosticado com quadro de demência 

mista (D. Alzheimer + Vascular), Diabetes, conforme relatório médico da 

lavra da Dra. Alriene Flávia Neves de Matos, sob CRM-MT 5829, razão 

pela qual o torna incapaz de responder por seus atos e gerir seus bens. 

Requer a interdição do requerido com os efeitos da tutela antecipada, 

nomeando a requerente provisoriamente como curadora da requerida. 

Com a inicial acostou documentos. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Considerando os fatos narrados na exordial e a documentação contida 

nos autos, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida, e em atenção ao disposto no art. 749 do Código de Processo 

Civil, nomeio, provisoriamente, a Srª ANA RITA BARROS DA ROCHA, 

curadora do interditando JOAQUIM NORBERTO DE BARROS Lavra-se o 

termo de compromisso. Ademais, tendo em vista o documento acostado no 

id n. 9688768, desde já, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, fica desde logo nomeado Curador à lide o ilustre patrono 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG, que patrocinará 

os interesses do interditando. Dê-se-lhe vista dos autos, pelo prazo legal. 

Desde já, determino a realização de perícia médica no interditando, com o 

fito de atestar o grau de incapacidade (art. 753 do CPC/2015). Oficie-se ao 

Laboratório Forense da POLITEC para que proceda ao agendamento, 

informando a secretaria deste Juízo com antecedência mínima de 10 (dez) 

dias, para que seja procedida a intimação das partes para 

comparecimento no dia e hora designado. O laudo pericial deverá ser 

encaminhado a este Juízo no prazo de 20 (vinte) dias, após o início dos 

trabalhos, respondendo os seguintes quesitos: a) De que espécie de 

doença sofre o (a) interditando (a)? Classificá-la cientificamente. b) Essa 

moléstia – se existente – é de molde a comprometer, no (a) interditando 

(a), suas faculdades de discernimento, afetividade ou orientação 

psíquica? c) Essas condições psicopatológicas impedem o (a) interditando 

(a) de reger sua pessoa e bens, tornando-o incapaz para vida civil? d) 

Essa incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua moléstia (se de alguma 

sofrer) é reversível, periódica, curável ou permanente? f) Indicar 

especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do Código de 

Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os esclarecimentos 

que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis ao deslinde do 

feito. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e quesitos 

complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 465, §1º, II e 

III, do Código de Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer 

(art. 477, § 1°, do Código de Processo Civil). Após, vista ao Parquet. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005174-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n°1005174-57.2018.8.11.0002. 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. O Novo Código de Processo Civil, positiva de forma muito 

objetiva onde e quando será aplicada a prestação jurisdicional mais 

efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a Mediação têm sido 

destacadas como importantes instrumentos para solução rápida e pacífica 

dos conflitos. Partindo dessa premissa, os processos de Cobrança de 

Seguro DPVAT, são enviados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania para realização de audiência de conciliação, onde a parte é 

submetida à perícia médica a fim de medir o grau de suas lesões no intuito 

de chegarem a um denominador comum e transigirem. No entanto, da 

análise do último relatório disponibilizado pelo Centro de Conciliação 

(09.03.2017), noto que dos 72 (setenta e dois) processos encaminhados 

ao Mutirão, somente em 01 (um) deles a seguradora ofereceu proposta de 

acordo, argumentando, que para apresentação de proposta, necessária 

seria a comprovação do pedido administrativo. A exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo pela seguradora como condição para a 

apresentação de proposta de acordo, a meu ver, foge da função social da 

respectiva solenidade, porque além de se discutir o mérito, afronta o art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Nesse sentido, deixo de encaminhar os 

processos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

determinando que a audiência de conciliação/mediação seja realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 

125/2010 do CNJ. Para tanto, Em que pese à manifestação expressa da 

parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, 

caput, §4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação 

para o dia 15/08/2018, às 10:30 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio ou mandado, para comparecimento à audiência de 

conciliação e/ou mediação, com antecedência mínima de 20 dias, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência acima designada, seu desinteresse na 

autocomposição, hipótese em que a audiência será cancelada e o termo 

inicial para oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido 

de cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 

335, ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1005250-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELIBAR JARDINI (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBUKO SONIA NAKANO (ARGUÍDO)

WALTER KAZUO NAKANO (ARGUÍDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1005250-81.2018.8.11.0002. Vistos... Apense-se aos autos 

nº 1004618.89.2017.8.11.0002. Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. À vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 15 /08/2018, às 9:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 
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especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005224-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BARROS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1005224-83.2018.8.11.0002. Vistos... Diante do interesse da 

parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

15/08/2018, às 9:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005152-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS CANUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA COSTA PRADO OAB - MT20538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

GINCO URBANISMO LTDA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1005152-33.2017.8.11.0002. Vistos... Em virtude do pedido 

do autor na Id. nº13654303, defiro a resignação da audiência de 

conciliação/mediação para o dia 08/08/2018, às 15h00min, a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005011-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA OAB - SP0241338A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FERREIRA RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1005011-77.2018.8.11.0002. Vistos... Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 08/08/2018, às 

14:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004917-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL PEREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1004917-32.2018.8.11.0002. 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. Por trata-se de Ação declaratória de Inexistência de Débito com 

pedido de Indenização por Dano Moral, alegando o autor que a requerida 

informou que existe uma suposta restrição interna, no valor R$ 155,95 

com o vencimento em 22/04/2017 vinculado ao contrato de n 030166153, 

requer o cancelamento das cobranças, recebo-o na forma do art. 300, do 

CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação 

de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. 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, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Da análise dos autos noto estar demonstrado o primeiro 

requisito, onde vejo que a parte autora Desconhece todo e qualquer 

procedimento realizado em seu nome junto á parte ré cuja obrigação 

decorre do contrato e valor apontado, R$155,95(cento e cinquenta e cinco 

reais e noventa e cinco centavos), com vencimento em 22/04/2017, 

vinculado ao contrato n°. 0301661753, alega a parte autora que já teve 

relação de contrato com a requerida, contudo, não houve nenhuma 

pendencia financeira que justifique a cobrança em tela. Alega que 

desconhece o valor que está sendo cobrado pela requerida e bem como já 

tentou solucionar com a requerida por via administrativa não sendo 

possível, e não obteve resposta da existência do curso do processo, 

causando-lhe dissabores. Com relação ao segundo requisito, o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, vejo também estar 

demonstrado, vez que o autor não obteve sucesso nas tentativas de 

resolver o assunto junto ao réu, causando-lhe problemas e ônus 

desnecessário. DIANTE DISSO, estando suficientemente demonstrados os 

requisitos, concedo A TUTELA Parcialmente para DETERMINAR que o réu 

se se abstenha de inserir o nome da parte autora no rol de maus 

pagadores (SPC, SERASA e OUTROS), ou se já inseriu, que promova a 

suspensão provisória, até decisão final, no que tange a dívida em 

comento, no valor de R$155,95(cento e cinquenta e cinco reais e noventa 

e cinco centavos), com vencimento em 22/04/2017 indicado na (Id. 
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nº.13682917 ), sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 reais. À vista 

da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 08/08/2018, às 11:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004999-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CAMPOS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1004999-63.2018.8.11.0002. 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. À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 08/08/2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por envolver direito de 

menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004735-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1004735-46.2018.8.11.0002. 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. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros 

de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que 

não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. nº 13589993), no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, 

com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 01/08/2018, às 

16:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004748-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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Processo n.º 1004748-45.2018.8.11.0002. 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. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros 

de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que 

não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. nº13594231 ), no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, 

com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 01/08/2018, às 

17:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004924-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELY FERREIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR UEHARA PAULA OAB - MT19795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1004924-24.2018.8.11.0002. 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. À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 08/08/2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por envolver direito de 

menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004587-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIFRISUL DISTRIBUIDORA DE FRIOS SERGIO UTZIG LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO LAJUS OAB - SC4922 (ADVOGADO)

HALINE REBELATTO OAB - SC27499 (ADVOGADO)

ANDRE LUIS LAJUS OAB - SC5629 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LOURIVAL RODRIGUES DA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para providenciar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a) Oficial de Justiça, a fim de que 

seja cumprido o ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004654-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOBILI COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para providenciar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a) Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004084-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISA MARIA CORDEIRO DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL E OUTROS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1004084-14.2018.8.11.0002. Vistos... Por trata-se de Ação 

de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência, alegando a 

autora que é legítima possuidora e proprietária de imóvel e que a ré está 

esbulhando sua propriedade, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para 

a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. 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, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 
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a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Tenho que a probabilidade do direito, notavelmente documental, 

resta comprovada nestes autos através dos documentos apresentados, 

onde verifico que a autora é possuidora de um imóvel localizado no 

conjunto habitacional São Mateus, Quadra 03, Casa 03 na cidade de 

Várzea Grande-MT, referente ao Programa Minha Casa Minha Vida. Assim 

atrelados a tais elementos de prova, me levam a concluir que a autora 

manteve a posse sobre a área até a data do esbulho e por ser ação de 

força nova, passível de concessão in limine da proteção possessória, 

oportunidade em que, após análise da documentação trazida na inicial, 

melhor ficaram caracterizados os elementos probantes ao deferimento da 

medida. DIANTE DISSO, estando suficientemente demonstrados os 

requisitos, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para proceder a 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE imóvel localizado no residencial São Mateus, 

Rua B, Quadra 03, Casa 03 na cidade de Várzea Grande-MT, referente ao 

Programa Minha Casa Minha Vida (Id. n º13297675), em favor da parte 

autora, determinando a expedição do respectivo mandado de reintegração 

de posse. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

01/08/2018, às 8:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004350-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS ZAFANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL CESAR FERREIRA ZAFANI OAB - SP402353 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DELOJO MORAES (RÉU)

DEIVID MENACHO HENRIQUES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n°. 1004350-98.2018.8.11.0002. 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. Entendo necessária a justificação prévia do alegado e para 

tanto, designo audiência para o dia 16/07/2018, às 17h00min. Nos termos 

do art. 562, CPC, cite-se a parte ré para comparecer à audiência, em que 

poderá intervir desde que por intermédio de advogado. O prazo para 

contestar é de quinze dias (CPC, art. 564) e contar-se-á a partir da 

intimação do despacho que deferir ou não a liminar (CPC, art. 564, 

parágrafo único). Por se tratar de medida de urgência, determino que seja 

cumprido pelo Oficial Plantonista. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004334-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAIAO MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1004334-47.2018.8.11.0002. 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. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros 

de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que 

não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. nº 13427785), no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, 

com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 01/08/2018, às 

10:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004923-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1004923-39.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à assistência 

judiciaria a parte 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. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros 

de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que 

não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 
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direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. nº 13680537), no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13/07/2018, às 14:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004387-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA REGINA PEREIRA DELFINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1004387-28.2018.8.11.0002. Vistos... À vista da ausência 

de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

01/08/2018, às 9:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 334 do CPC. 

Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Por envolver direito de menor, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004666-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FERRONATO (AUTOR)

CLAUDIA REGINA TAFFAREL FERRONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET OAB - MT0019505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELI ZENI DE OLIVEIRA (RÉU)

MARIA DE LOURDES ARCANJO ZENI (RÉU)

ANGELIN ZENI (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1004666-14.2018.8.11.0002. 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. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 01/08/2018, às 15:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004060-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODNEI SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERIDIANA CHUEIRE POMPEU (RÉU)

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1004060-83.2018.8.11.0002. 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. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 25/07/2018, às 16:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 
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art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003763-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RIBEIRO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1003763-76.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro a assistência 

judiciaria ao autor, nos moldes do 98 do CPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de 

Tutela Antecipada, na qual a autora alega ter adquirido um imóvel do 

requerido para ser entregue até outubro de 2017. Sendo que, se 

passaram 37 meses da data da entrega, conforme as cláusula do 

contrato, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Pretende em sede de 

antecipação de tutela a suspensão das cobranças das taxas de obras e a 

entrega das chaves do imóvel. Para comprovar o alegado a autora 

colaciona aos autos documentos em anexo. Decido. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. 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, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Da análise dos autos, 

verifico que a parte autora em 24.07.2015 adquiriu do requerido, um 

terreno na área total de 408,20m², localizado na quadra nº 02, lote 09, 

Loteamento Campestre de Pesca e Lazer, no município de Santo Antônio 

de Leverger, conforme contrato juntado sob a Id. nº 13120929, 13120934. 

Verifico ainda, que o prazo para proceder a entrega do imóvel ocorreria 

conforme o contrato de compra e venda pactuada, por meio da cláusula 

décima sétima estipulou que as requeridas deveriam entregar todos os 

serviços e obras até outubro de 2017, cujo prazo já decorreu há sete 

meses. Logo, tem-se como prazo final de entrega, o mês de outubro de 

2017, com tolerância de 07 meses, restando comprovado assim, o atraso 

na entrega da obra das unidades do empreendimento Loteamento 

Campestre de Pesca e Lazer, em especial, da unidade adquirida pelo autor 

e as condições do contrato (valores, prazo de entrega, formas de 

pagamento, características da unidade). Como já elencado, o prazo para o 

término da obra é de outubro de 2017, com uma tolerância de 07, sendo 

que após este prazo, entendo que a obrigação em arcar com o pagamento 

de tal encargo passa a ser da construtora, tendo em vista ser a 

responsável pelo atraso na entrega do imóvel. Convencido este juízo da 

inadimplência do requerido diante do autor, ficando claro o atraso na 

entrega do empreendimento, o autor não deve arcar com os juros de obra 

além do prazo estipulado para entrega, motivos esses que caracterizam o 

primeiro requisito autorizador da medida, senão vejamos: DECISÃO: 

ACORDAM os integrantes da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e 

dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto. EMENTA: DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. 

ATRASO NA ENTREGA. (i) ATRASO NA ENTREGA DA 

OBRA.ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ PRAZO 

ALTERNATIVO E INCERTO PARA A ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. 

INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 39, XII E 47, CDC. VALIDADE DA 

CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA 

ENTREGA DO IMÓVEL DE 180 DIAS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. (ii) 

POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA À 

RESTITUIÇÃO AOS COMPRADORES DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE 

JUROS DE OBRA NO PERÍODO DE ATRASO DE CONCLUSÃO DA 

OBRA.Os juros de obra (‘taxa de construção’, ‘juros no pé’ e ‘evolução da 

obra’), correspondem aos valores pagos pelos consumidores no período 

de construção da obra, sendo que os mesmos não amortizam o saldo 

devedor. Havendo atraso na entrega da obra (considerando a cláusula de 

tolerância), não pode o consumidor arcar com referidos valores no 

interregno do atraso, sob pena gerar onerosidade excessiva ao 

consumidor.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1268362-0 - Curitiba - Rel.: Ivanise 

Maria Tratz Martins - Unânime - - J. 07.10.2015). (TJ-PR - APL: 12683620 

PR 1268362-0 (Acórdão), Relator: Ivanise Maria Tratz Martins, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1676 

26/10/2015. Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, também vejo demonstrada, pelo fato do autor não poder arcar 

com referidos valores no interregno do atraso, sob pena de lhe gerar 

onerosidade excessiva, situação essa que pode lhe trazer ainda mais 

prejuízos. DIANTE DISSO, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA 

PLEITEADA para DETERMINAR; que às rés providenciem a entrega do 

imóvel adquirido pela autora descrito no contrato a Id. nº 13120929, 

13120934, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária que arbitro em de 

R$ 200,00 (duzentos reais). Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 25/07/2018, às 

15:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Citem-se os réus, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004193-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRACTOR PARTS VILHENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TRIPART'S COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Carta Precatória nº 1004193-28.2018.8.11.0002. Vistos... Designo 

audiência para inquirição da testemunha para o dia 16/07/2018, às 

15:00horas. Oficie-se ao Juízo deprecante para as comunicações de 

praxe, informando ainda a data e horário da audiência. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas 

as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004270-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARMEN DE FIGUEIREDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1004270-37.2018.8.11.0002. Vistos... Diante do interesse da 

parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

01/08/2018, às 9:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001677-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIRANDA GOMES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida 

para depositar os honorários periciais

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001825-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATAN JUNIOR SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida 

para depositar os honorarios periciais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000142-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico a conclusão dos autos para analise da 

impugnação ao valor dos honorários periciais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002550-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SALOMAO DANTAS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico a conclusão dos autos para analise da 

impugnação ao valor dos honorários periciais

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 303938 Nr: 24894-37.2012.811.0002

 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: WANUZA AMARAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO 

ARAÚJO - OAB:MT 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:, IZABEL FERREIRA DE SOUZA BARBOSA 

- UNIVAG - OAB:OAB/MT 17.685, RUTE PEREIRA - OAB:13191

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 408996 Nr: 16106-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953, CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA - OAB:38266, LUCAS 

THADEU PIERSON RAMOS - OAB:48.203

 Processo nº 16106-29/2015. (Cód. 408996)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE IEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE LIMANAR proposta por SILAS BATISTA SILVA em desfavor 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

Informa o devedor às fls. 96-v, a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 98 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 
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acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 98, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 29 DE JUNHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 294938 Nr: 15118-13.2012.811.0002

 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: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA FALKEMBACH 

HODNIUK - OAB:11.245, LEONARDO BOA VENTURA ZICA - OAB:MT 

13.754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 15118-13/2012. (Cód. 294938)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431524 Nr: 1854-84.2016.811.0002

 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: JACONIAS ANTONIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 1854-84/2016. (Cód. 431524)

Vistos...

Intime-se a parte autora, para dizer se concorda com os valores 

depositados às fls. 118, ciente que sua inércia ensejará na concordância.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 390412 Nr: 5604-31.2015.811.0002

 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: MARIA APARECIDA BAEZ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Processo nº 5604/31-2015. (Cód. 390412)

Vistos...

Intime-se a parte autora, para dizer se concorda com os valores 

depositados às fls. 118, ciente que sua inércia ensejará na concordância.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 439756 Nr: 6646-81.2016.811.0002

 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: LUAN GUILHERME DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE VANDEIRA 

SOUZA - OAB:OAB/RJ155.834

 Processo nº 6646-81/2016. (Cód. 439756)

Vistos...

Intimem-se as partes, para no prazo de quinze dias, falarem sobre o laudo 

pericial de fls. 33.

Feito isso, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 386069 Nr: 2676-10.2015.811.0002

 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: LUIZ HENRIQUE NOVAIS PEREIRA, RIZABETE NOVAIS 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 2676-10/2015. (Cód. 386069)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 
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os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 439055 Nr: 6306-40.2016.811.0002

 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: ELIAS NUNES FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 6306-40/2016. (Cód. 439055)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos, intime-se o executado para o devido cumprimento 

referente a diferença dos valores, a fim de pagar o débito, no prazo de 15 

dias.

Em não sendo feito o pagamento do valor remanescente no prazo devido, 

acrescente-se ao débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 386702 Nr: 3125-65.2015.811.0002

 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: MARINÊS RITA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:129818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 3125-65/2015. (Cód. 386702)

Vistos...

Existindo valores depositados nos autos referentes aos honorários 

pericias, defiro seu levantamento em favor da Seguradora.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 334959 Nr: 3445-52.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO AMARILIO DA SILVA, JOCY JESUS DA 

SILVA, JUCILETE GONÇALINA DA SILVA, JOCILENE MARICI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, LUCIANO G. BARBOSA DOS SANTOS - OAB:17.049

 Processo nº 3445-52/2014. (Cód. 334959)

Vistos...

Intime-se a parte autora para dizer se concorda com os valores 

depositados às fls. 118, ciente que sua inércia ensejará na concordância.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437177 Nr: 5252-39.2016.811.0002

 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: LARI FERNANDO BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n.º 5252-39/2016. (Cód. 437177)

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por LARI FERNANDO BITTENCOURT em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Em face do pedido de desistência formulado pelo autor às fls. 206, 

manifestou-se a parte requerida às fls. 208/209, todavia, observo que o 

réu não trouxe nenhuma causa relevante que justificasse a discordância 

ao pedido de desistência.

Dessa forma, por entender que a justificativa de prosseguimento precisa 

ser bastante plausível , não se reconhecendo mera negativa de 

concordância, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA 

AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, VIII, do NCPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, 28 DE JUNHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393409 Nr: 7433-47.2015.811.0002

 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: JOSIAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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CANO - OAB:MT/8506-A

 Processo nº 7433-47/2015. (Cód. 393409)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 417698 Nr: 20846-30.2015.811.0002

 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: MARIA JOSE BOTELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 20846-30/2015. (Cód. 417698)

Vistos...

Nos termos do art. 77, V do CPC, determino a intimação da parte autora, 

mediante seu advogado, para que providencie a juntada de comprovante 

de endereço atualizado, para fins de realização de perícia médica, no 

prazo de quinze dias.

Decorrido o prazo, certifique-se se houve manifestação.

Em não havendo, Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte 

autora para dar andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 398682 Nr: 10623-18.2015.811.0002

 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: AURELIANO CARVALHO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:MT 15.283, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:MT 14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 10623-18/2015. (Cód. 398682)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

proposta por AURELIANO CARVALHO DE FRANÇA em desfavor 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 140-v, a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 141 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 141, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 28 DE JUNHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 411390 Nr: 17412-33.2015.811.0002

 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: SEBASTIÃO PEDROSO DOS SANTOS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Processo nº 17412-33/2015. (Cód. 411390)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

proposta por SEBASTIÃO PEDROSO DOS SANTOS em desfavor 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 99/100 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 107 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 107, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 28 DE JUNHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 387958 Nr: 4058-38.2015.811.0002

 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: GVSF, APARECIDA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 4058-38/2015. (Cód. 387958)

Vistos...

Analisando os autos, verifico tratar-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, onde a parte autora busca o recebimento da diferença de valores 

correspondentes à sua lesão sofrida.

Noto ainda, que a parte requerida já apresentou contestação às fls. 20/35.

Às fls. 150, o autor formulou pedido de desistência, que não foi aceito pela 

parte requerida às fls. 152/154.

Por envolver direito de menor, determinei o envio dos autos ao Ministério 
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Público para que manifestação, o que foi feito, conforme parecer juntado 

às fls. 156.

Dessa forma, rejeito o pedido de desistência formulado pelo autor, e 

determino nos termos do art. 77, V do CPC, a intimação da parte autora, 

mediante seu advogado, para que providencie a juntada de comprovante 

de endereço atualizado, para fins de realização de perícia médica, no 

prazo de quinze dias.

Decorrido o prazo, certifique-se houve manifestação.

Em não havendo, Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte 

autora para dar andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 429454 Nr: 499-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Assim não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da ré, 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.° GSM0111206532485.Ainda, 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).No 

mais, CONFIRMO a liminar de fls. 21.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, os 

valores deverão ser atualizados 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 enderenço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395693 Nr: 8942-13.2015.811.0002

 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 AEROPORTO QUADRA 21, 

IVINA ANGÉLICA FERREIRA DODÔ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN DIOHEY LIMA TELES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8942-13/2015. (Cód. 395693)

Vistos...

Defiro o pedido quanto à busca de endereço do réu, limitando as 

diligências aos órgãos e empresas disponibilizadas ao Poder Judiciário.

Para tanto, determinando que os autos permaneçam no gabinete, para as 

diligências necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 26 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 112850 Nr: 8506-35.2007.811.0002

 AÇÃO: 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): MATO GROSSO MADEIREIRA INDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8506-35/2007. (Cód. 112850)

Vistos...

Ao autor para falar sobre a petição de fls. 126/127.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 26 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 441669 Nr: 7600-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDIR SOARES MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE CASTAGNA MASSAFRA, FULANO 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA TETILLA MOREIRA 

GEWEHR - OAB:MT 17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n° 7600-30/2016. (Cód. 441669)

Vistos...

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e por levar em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar e pela economia e celeridade 

processuais, passo ao saneamento do feito, na forma prevista no art. 357, 

§ 3o, do CPC.

Fixo os pontos controvertidos de que a prova deverá versar sobre a 

melhor posse, se houve esbulho pela parte ré, se a área em litígio é ou não 

ocupada pelos réus, e se o tempo da ocupação se enquadra no 

usucapião, bem como, sobre a existência de benfeitorias.

Não havendo matérias que mereçam apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução.

Já intimadas as partes para informarem as provas que pretendidas, ambas 

manifestaram-se pela prova documental e oitiva de testemunhas, pelo que 

desde já defiro.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para13/09/2018 

as 15:00horas.

Consigno ainda, que na audiência tomarei os depoimentos pessoais das 

partes, o que determino ex officio, bem como, ouvirei as testemunhas, 

desde que arroladas no prazo de lei (NCPC, art. 357, § 4º).

Caberá ao advogado da parte autora informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455).

Com relação às testemunhas da parte requerida, estas deverão ser 

intimadas pessoalmente, visto tratar-se de parte representada pela 

Defensoria Pública.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 26 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 421011 Nr: 22550-78.2015.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIDES FREIRES DE ALKMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, em face da flagrante ilegitimidade passiva, DECLARO EX OFFICIO 

A ILEGITIMIDADE PASSIVA para JULGAR ESTE PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do NCPC.Sem custas 

por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios em favor da ré por não ter ofertado 

defesa, tão pouco, constituído advogado nos autos.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.: 347256 Nr: 13646-06.2014.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON 

SEÇÃO I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13646-06/2014. (Cód. 347256)

Vistos...

Analisando os autos, verifico que a tentativa de citação da parte requerida 

no primeiro endereço indicado às fls. 69, foi negativa.

Assim, determino a expedição de novo mandado de citação no segundo 

endereço indicado às fls. 69, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário.

Para tanto, designo nova audiência de conciliação para o dia 15/08/2018, 

às 08:30 horas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 25 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 316572 Nr: 12946-64.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAISE DINIZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUILHERME MONTEIRO 

PETRONI - OAB:139.854/SP

 Processo nº 12946-64/2013. (Cód. 316572)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA proposta por 

DAISE DINIZ DE ALMEIDA em desfavor AVON COSMÉTICOS LTDA.

Informa o devedor às fls. 56/57 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 59 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 59, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 25 DE JUNHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419757 Nr: 21871-78.2015.811.0002

 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: THAIZA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 Processo nº 21871-78/2015. (Cód. 419757)

Vistos...

Intime-se o Sr. Perito por e-mail (luizgustavo.pericia@gmail.com) para dizer 

se concorda com a nomeação de fls. 171.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 25 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 323572 Nr: 19970-46.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA LEITE NADAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, LISSANDRO DA SILVA TORRES - OAB:13.442-B

 Processo n.° 19970-46/2013 (Cód. 323572)

Vistos...

Defiro o pedido retro quanto à expedição do mandado de reintegração de 

posse em favor do autor, conforme já determinado, nos termos da 

sentença e envolvendo as partes que aqui litigaram. Defiro, ainda, desde 

já, reforço policial, devendo ser expedido ofício ao Destacamento Militar 

solicitando os préstimos no acompanhamento da diligência.

Inobstante a ferrenha discussão relativamente à área, travada não apenas 

quanto aos fatos, mas até entre os patronos e procuradores aqui 

envolvidos, indefiro o pedido de comunicação à Casa Militar e Comitê 

Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários quanto ao 

cumprimento da sentença por entender que em nada importaria aos autos, 

além do que a parte interessada pode assim providenciar.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 25 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 239912 Nr: 1302-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:MT 5.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 1302-32/2010. (Cód. 239912)

Vistos...

Determino o envio dos autos ao Contador judicial para que refaça os 

cálculos para a apuração do devido, com as devidas atualizações legais, 

nos moldes do acórdão de fls. 199/203, até a data atual.

Deve ainda o Sr. Perito, levar em consideração os valore já depositados 

às fls. 248 e 272, devendo fazer os devidos abatimentos.

Feito isso, conclusos para apreciação do pedido de levantamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 25 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 408204 Nr: 15701-90.2015.811.0002

 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: RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIS PROTEÇÃO VEICULAR-ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DOS COND.PROP.VEÍCULOS AUT.TRANSP. DE CARGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Tomaz Ferreria - 

OAB:, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 Processo nº 15701-90/2015. (Cód. 408204)

Vistos...

Analisando os autos, verifico existir interesse na produção de provas, 

motivo pelo qual, determino a intimação das partes, para no prazo de 

quinze dias, especificarem as provas pretendidas.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 25 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 415072 Nr: 19367-02.2015.811.0002

 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: FRIGORÍFICO VALE ALIMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A (ENERGISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº 19367-02/2015. (Cód. 415072)

Vistos...

Por verificar que a perita outrora designada não possui interesse na 

realização da respectiva perícia, revogo sua nomeação.

No impulso, em havendo interesse na produção de prova pericial, nomeio 

como perito Dionizio Alves de Souza, engenheiro elétrico, brasileiro, com 

endereço na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Chapada do 

Mirante, Bloco 10, Apartamento 203, Carumbé - Cuiabá – Mato Grosso, 

Telefone: (65) 99658-0109 / e-mail: dioniziosouza@yahoo.com.br, na 

forma do art. 465, do NCPC.

Às partes para indicação de quesitos e assistentes técnicos no prazo 

comum de cinco dias.

Após, ao Sr. Perito para apresentar proposta de honorários no prazo de 

10 dias, devendo ser as partes intimadas para depósito dos honorários, 

que serão rateados, no prazo máximo de 10 (dez) dias .

Procedido o depósito judicial, autorizo o levantamento de 50% (cinquenta 

por cento) para o início dos trabalhos, ficando o restante para quando da 

entrega do laudo.

Desde já autorizo a Sra. Perita a fazer vista dos autos para análise.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização da perícia após o 

levantamento do percentual dos honorários, devendo a entrega do laudo 

ser efetuada em 15 (quinze) dias da realização da perícia.

Juntando o laudo digam as partes em cinco dias e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 25 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 352154 Nr: 17427-36.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERNANDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S. 

A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação de 

Indenização por Cobrança Indevida.Outrossim, considerando o 

entendimento hodierno que a suspensão no fornecimento do serviço, em 

se tratando de recuperação de crédito, é ilegal, em aplicação do princípio 

da efetividade, MANTENHO a tutela de fls. 33/34.Custas processuais pelo 

autor, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC. Condeno-o, outrossim, ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor da ré, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

considerando o baixo valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 8º, 

do NCPC, ante o caráter não condenatório desta sentença, com a ressalva 

do art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil .Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se com as devidas baixas e anotações.Esta sentença é 

p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 385135 Nr: 2118-38.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRO - CONDOMINAIS CUIABÁ 

LTDA, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORAIDE JAKCELINE PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.391,35 (quatro 

mil trezentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos) em favor do 

autor, referente às taxas condominiais indicadas às fls. 06 e com último 

vencimento em janeiro/2015, bem como, eventuais taxas vencidas até a 

apresentação do pedido de cumprimento de sentença por tratar-se de 

prestações periódicas e decorrerem da mesma relação, o que faço com 

amparo nos princípios da economia, efetividade e aproveitamento de 

atos.Para fins de liquidação da sentença, o valor supra deverá ser 

atualizado com juros simples de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC 

e multa de 2% desde a propositura da ação. Existindo valores vencidos no 

curso da demanda, a atualização deverá ser feita da mesma forma, desde 

o vencimento de cada prestação.Pelo princípio da sucumbência, condeno 

a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios em favor do autor, esses arbitrados em 15 (quinze) por 

cento sobre o valor atualizado da condenação (NCPC, art. 85, § 2º e art. 

98, § 2º).Decorrido o prazo recursal e não havendo interesse no 

cumprimento da sentença, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395279 Nr: 8621-75.2015.811.0002

 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: ISMAEL INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:13333/MT

 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.° 0214335727, no 

valor de R$ 131,60. CONFIRMO em definitiva a tutela de fls. 33. Ainda, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos quanto aos danos morais, bem como, 

da Reconvenção. Pelo princípio da sucumbência quanto ao pedido 

principal, arbitro o ganho de causa em favor do autor em 60% e em favor 

da ré em 40%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem 

como, advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor 

atribuído à causa, ante a ausência de condenação, com a ressalva do art. 

98, § 3º, do CPC , relativamente ao autor, beneficiário da assistência 

gratuita. Por não ter sido acolhida a pretensão reconvencional, condeno a 

parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor na 

lide secundária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo baixo valor 

pretendido (causa de pedir remota). Intime-se a ré para recolher as custas 

processuais com base na proporção em que sucumbiu, sob pena de 

serem anotadas às margens da distribuição em seu nome e lastrear 

eventual Execução Fiscal. Relativamente ao autor, por ser beneficiário da 

assistência judiciária, as custas que lhe couberam deverão ser 

suspensas na forma do artigo supra citado. 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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435532 Nr: 4354-26.2016.811.0002

 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: DOUGLAS ALBERTO REVELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REVELES GALANTE - 

OAB:Mmt 20.530/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431MT

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito Indenização por Danos Morais e 

Materiais.Em consequência, REVOGO a tutela de fls. 26. Expeça-se 

contramandado.Custas processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser 

suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Condeno-o, outrossim, ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando o baixo valor atribuído à 

causa, nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, ante o caráter não 

condenatório desta sentença, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo 

Código de Processo Civil .Decorrido o prazo recursal, certifique-se, e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 373738 Nr: 22108-49.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA EVANGÉLICA A PALAVRA DE CRISTO NO 

BRASIL, CLAUDEMIR QUINTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO FÉLIX DA SILVA, VIRGINIA 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 22108-49/2014 (Cód. 373738)

Vistos...

A fim de dirimir quaisquer dúvidas quanto à quitação do imóvel objeto da 

lide, bem como, eventual interesse do Estado de Mato Grosso, dê-se vista 

ao ente público para manifestar-se nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

podendo, acaso assim deseje, ofertar contestação.

Decorrido o prazo com manifestação, à autora e conclusos. Caso 

contrário, conclusos para julgamento antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 20 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 248412 Nr: 8048-13.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA ALNIZE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Processo n.° 706/2010 (Cód. 248412)

Vistos...

Dê-se prioridade neste feito por ser daqueles previstos na Meta 2 do CNJ.

Diante da informação contida na peça de defesa, de que o imóvel objeto 

dos autos foi vendido e a autora recebeu sua parte, e considerando que a 

Defensora Pública, que representa a autora, não a localizou para tomar 

ciência dos fatos, determino a intimação pessoal da autora para no prazo 

de cinco dias manifestar-se nos autos, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Não sendo a autora localizada no último endereço dos autos, determino, 

desde já, que se proceda sua intimação por edital, em diligência do juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 20 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 287320 Nr: 6653-15.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO CICERO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CRED. 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 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 c/c Indenização por 

Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à parte 

autora o contrato n.° 650076974, com apontamento de R$ 754,08, indicado 

no extrato de fls. 15.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 do crédito, 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 extracontratualCondeno a parte ré, ainda, em custas processuais e 

honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a 

condenação.Intime-se o réu para comprovar o pagamento das custas, 

tomando-se por base o valor atualizado da condenação. Não sendo pagas 
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as custas, 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 enderenço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 59305 Nr: 5059-78.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO ESPAÇO MOVÉIS E DECORAÇÕES 

LTDA -PPE, LUZIA APARECIDA DA SILVA, NIUCEIR DELFINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 159/03 (Cód. 59305)

Vistos...

Em melhor análise aos autos, observo que o credor é instituição 

financeira, além do que os títulos que amparam a inicial são de natureza 

bancária, fiscalizadas pelo Banco Central, de forma que a competência 

para processar o presente feito é da Vara Especializada de Direito 

Bancário desta Comarca.

Assim, deixo de realizar as diligências consignadas na decisão de fls. 137 

e determino a redistribuição do feito a aquele juízo, com as homenagens 

de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 20 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 290347 Nr: 9966-81.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE DEUS NOGUEIRA, MARIA DAS GRAÇAS 

SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:MT 

12.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, Tiago Mayolino Santa Rosa - OAB:17277

 Processo n.º 9966-81/2012. (Cód. 290347)Vistos...Por não verificar a 

possibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito.Delimito que a prova deverá versar quanto à culpa da 

ré quanto ao acidente objeto da discussão, cabendo à autora a prova da 

culpa do réu – proprietário do veículo e condutora.No impulso, intimadas as 

partes para apresentarem às provas, ambas manifestaram interesse na 

oitiva de testemunhas, o que desde já defiro.Consigno ainda, que este 

juízo ouvirá de ofício o depoimento das partes (CPC, art. 361, II).Diante 

disso, designo audiência de instrução e julgamento para ____/_____/2018, 

às ____:____ horas.Consigno que, as partes deverão no prazo de 15 

dias, juntar rol de testemunhas, cabendo aos advogados intimar as 

testemunhas por eles arroladas (CPC, art. 455).Determino o 

desentranhamento dos documentos de fls. 142, 143, 145, 146, 147, 148, 

149, por serem alheios a estes autos, devendo a Sra. Gestora, 

providenciar a juntada dos mesmos em seus respectivos 

processos.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande–MT, 15 de junho de 

2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 323617 Nr: 20010-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO GOMES DA SILVA, 

ANTONIO MARCOS DE ARRUDA GOMES, CELSO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:OAB/MT 14.146, EDMILSON FORTES BARRETO - 

OAB:MT 10.119-E, HELCIO RODRIGUES SILVA - OAB:14477, HELIO 

COSTA FILHO - OAB:14.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claudia Salgado de 

Macedo Curvo - OAB:14511

 Vistos... Já estudados os autos, as manifestações das Fazendas e dos 

Confinantes, venham as partes para audiencia de instrução e julgamento, 

que designo para o dia 10/05/2016, às 17:00, para colheita testemunhal 

como o lapso da posse. Atente-se ao rol. Intime-se. Cumpre-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349569 Nr: 15501-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENER RICARDINO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OTELLO BADINI, OTELLO BADINI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLERY JADAI SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:19.631, Francisca de Sá - OAB:16391, LEILE DAYANE 

OLIVEIRA LELIS - OAB:19.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:MT 16.694-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS, para 

devolução dos autos nº 15501-20.2014.811.0002, Protocolo 349569, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436469 Nr: 4871-31.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCILENE ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA(BURITIS RENAULT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:OAB/MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Processo nº 436469

EXECUÇÃO PROVISÓRIA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTE proposta por 

JOCILENE ALVES DE BARROS, devidamente qualificada nos autos, em 

desfavor de DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., que, em 

síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega ser credora da importância de R$ 198.000,00 (cento e noventa e 

oito mil reais), referentes à multa fixada para hipótese de descumprimento 

da tutela nos autos em apenso (Proc. 13320-12/2015 – Cód. 403812), 

informando que até o momento não foi integralmente cumprida a decisão.

Requer a citação do devedor para pagar a quantia supra, juntando os 

documentos de fls. 11/41.

Citada, ofertou a devedora os Embargos à Execução n.° 11836-25/2016 

(Cód. 449849).

Às fls. 60/68 a devedora comunicou a revogação da tutela em sede de 

Agravo. Oportunizada manifestação da credora, assim o fez às fls. 76, 

salientando que o acórdão menciona apenas quanto à entrega do 

automóvel, vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de Execução Provisória de astreinte, argumentando a credora 

que faz jus a à importância de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil 

reais) a título de multa por descumprimento da decisão proferida nos autos 

principais.
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DA CARÊNCIA DE AÇÃO

Entendo que o feito não deve prosseguir em razão de flagrante ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, além de título executivo a embasar a pretensão.

Pretende a credora a execução provisória de multa (astreinte) fixada em 

sede de tutela antecipada nos autos principais, dizendo que a devedora 

não cumpriu na forma e tempo determinados, o que resultou em um crédito 

de R$ 198.000,00.

Para propor Execução por Quantia Certa ou Cumprimento Provisório da 

Sentença é requisito sine qua non a existência de título executivo a 

amparar a pretensão (NCPC, art. 798, I, “a” e “c” e art. 515, I ).

In casu, a credora não ostenta nenhuma dessas espécies de título 

executivo a garantir o processamento de sua pretensão, não sendo a 

multa fixada em sede de tutela antecipatória do mérito documento hábil a 

lastrear Execução ou Cumprimento de Sentença, exceto se confirmada 

por sentença transitada em julgado, o que ainda não ocorreu in casu.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, embasando-se no entendimento 

sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, de que é incabível a 

execução provisória da multa por não deter a parte título a tanto, conforme 

julgado a seguir citado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA 

COMINATÓRIA - PRESSUPOSTO - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA 

- PEDIDO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO - DESCABIMENTO - 

INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE 

RECURSAL - APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

- A multa cominatória, fixada para cumprimento de tutela antecipada, será 

exigível somente após o trânsito em julgado da sentença de mérito que 

confirmar o provimento liminar que a arbitrou.

- Se o pedido inicial foi julgado improcedente, não haverá, em favor do 

autor, título executivo judicial a ensejar pedido de execução provisória.

- Havendo erro grosseiro na interposição do recurso inadequado, não se 

aplica o princípio da fungibilidade recursal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-MG - AI: 10145100496952004 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, 

Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 07/02/2014).

A matéria também foi objeto de recurso repetitivo, ocasião em que a Corte 

Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, 

firmando o Tema 743, verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 

543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA 

FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART.543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a 

seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida 

desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em 

antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória 

após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso 

eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."

2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do 

CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela 

qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão 

interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua 

confirmação por Acórdão.

3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa 

cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito 

material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação 

probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua 

confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, 

continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova 

inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi 

deferida a antecipação da tutela.

4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, 

no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 

08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se 

parcial provimento ao Recurso Especial.

(REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado 

em 01/07/2014, DJe 17/09/2014).

Não bastasse, a tutela proferida nos autos n.° 13320-12/2015 (Cód. 

403812) foi reformada in totum em virtude do provimento ao Agravo de 

Instrumento n.° 102353/2015, cuja cópia encontra-se às fls. 61/68, 

tornando sem efeito a multa fixada por não mais subsistir a determinação 

em nenhum de seus aspectos (conserto e fornecimento de automóvel 

reserva), o que também leva à extinção do feito pela perda superveniente 

do objeto.

Nesse sentido assim se encontra redigida a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓIRIA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFEITO 

NO MOTOR DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE DEFEITOS DE 

FÁBRICA – PLEITO DE CONSERTO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DE 

VEÍCULO RESERVA – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO 

NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

PROVA PERICIAL – DECISÃO AGRAVADAREFORMADA - RECURSO 

PROVIDO.

“[...] Se a verificação dos alegados defeitos depende de demonstração 

por perícia técnica, que irá bem definir a situação apresentada pelo 

veículo, os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela não se 

encontram presentes, de modo que a substituição do bem pretensamente 

defeituoso por um novo não se mostra possível”. (AI 67466/2013, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014) [...]”

Do mesmo modo, o fornecimento de carro reserva se mostra 

desarrazoado diante da necessidade de constatação por prova pericial de 

que há defeito de fabricação ou mesmo vício decorrente de mau uso.

Os argumentos apresentados dependem de apuração probatória pelo 

Juízo Singular, bem como maiores esclarecimentos, o que possivelmente 

dará ao Juízo elementos para decidir no decorrer do processo, a questão 

que a princípio se trata do próprio mérito da ação.

A lesão grave de difícil ou incerta reparação, não reside apenas na 

constatação do defeito, sendo necessário diagnóstico de avaria capaz de 

reduzir consideravelmente a capacidade de uso do bem. Importante 

asseverar que há probabilidade do periculum in mora inverso, já que 

acaso a ação seja julgada improcedente, não há elementos nos autos que 

denotem a possibilidade da agravada em ressarcir os prejuízos que 

poderá ter a agravante.

 (AI 102353/2015, 1ª CC do TJMT, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, j. 13.09.2016, unân.).

DIANTE DISSO, DECLARO EX OFFICIO A CARÊNCIA DE AÇÃO E JULGO 

ESTA EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 485, IV, do NCPC.

Custas recolhidas quando da distribuição do feito. Por ter sido formada a 

relação processual, condeno a credora ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da devedora, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

traslade-se cópia desta sentença para o feito principal e arquivem-se com 

as devidas baixas.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436469 Nr: 4871-31.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCILENE ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA(BURITIS RENAULT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:OAB/MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 

829).

Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), 

procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 
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e intimando-se o devedor em seguida.

Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830).

 Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º).

Consigne-se, ainda, que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na formado art. 231 do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 28 de abril de 2016.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 271376 Nr: 15967-19.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO DA COSTA MARTINS, IRIS 

FLEURY DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte Autora sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005160-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATERCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTO RODRIGUES MACHADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1005160-73.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM 

COBRANÇA (94)/[DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NATERCIA DE OLIVEIRA 

FERNANDES Parte Ré: RÉU: FAUSTO RODRIGUES MACHADO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente o comprovante do recolhimento da diligência para expedição do 

mandado. Processo: 1005160-73.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

6.000,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE - MT, 3 de julho de 2018 Atenciosamente. DUMARA KLENA 

NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1005474-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

MEIRE DA COSTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT0002781A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS OKAMOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005474-53.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 102.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: INTERDITO PROIBITÓRIO (1709)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / 

AMEAÇA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOANA 

PEREIRA DA COSTA, MEIRE DA COSTA PEREIRA Parte Ré: RÉU: CARLOS 

OKAMOTO O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo 

de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 3 de julho de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 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) 36888440

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1005474-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

MEIRE DA COSTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT0002781A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS OKAMOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005474-53.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 102.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: INTERDITO PROIBITÓRIO (1709)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / 

AMEAÇA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOANA 

PEREIRA DA COSTA, MEIRE DA COSTA PEREIRA Parte Ré: RÉU: CARLOS 

OKAMOTO O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo 

de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 3 de julho de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 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) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 279849 Nr: 23663-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIRA REGINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 90.

 Em assim sendo, nos termos do art. 517 do CPC, expeça-se certidão da 

dívida em nome da requerida Naira Regina da Silva.

Promova a Sra. Gestora Judiciária, via sistema SerasaJud, a inclusão do 

nome da parte executada Naira Regina da Silva naquele órgão.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 340450 Nr: 8288-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MACHRI MARCON, DORIVAL MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMÉZIO BARBOSA BENTO, CONFINANTE- 

EDINALDO DE SOUZA BARCELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:15773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, DEFIRO o pedido de citação por edital, com fulcro no artigo 

256, II, do Novo Código de Processo Civil, e determino a citação por edital 

da requerida pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, 

do referido Código. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que 

deverá ser certificado, mister se faz a designação de curador especial ao 

réu revel, e em atenção ao art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, a 

Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte requerida, 

devendo ser intimada para apresentação de contestação no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 303750 Nr: 24708-14.2012.811.0002

 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: GILSIVAN VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GISELE WAHL DE 

ALCÂNTARA - OAB:11.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, DEFIRO o pedido de citação por edital, com fulcro no artigo 

256, II, do Código de Processo Civil, e determino a citação por edital da 

requerida pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do 

referido Código. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que 

deverá ser certificado, mister se faz a designação de curador especial ao 

réu revel, e em atenção ao art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, a 

Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte requerida, 

devendo ser intimada para apresentação de contestação no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 321914 Nr: 18335-30.2013.811.0002

 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: EVALDO ANTONIO LUCLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, ITÁU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 187/190).

Assim, intime-se a parte requerida, para que efetue o pagamento do 

montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450542 Nr: 12174-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS BEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANE FIORI DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA PATINI - 

OAB:11.660/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Anulatória de Parcelas c/c Reparação de Danos Morais, 

Materiais e Lucros Cessantes proposta por Marcus Vinicius Bez em 

desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, pugnando por sua 

homologação e extinção do feito às fls. 193/194.

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, alínea “b”, do CPC.

Custas e honorários advocatícios na forma ajustada entre as partes.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385133 Nr: 2116-68.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ABELARDO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI ANTONIOLLI DA SILVA, REGINA 

CARVALHO DOS SANTOS, LENI ANTONIOLLI DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - OAB:17634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em consulta ao Sistema Infojud, nos termos postulados às fls. 48/49, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa nos espelhos que seguem em anexo.

Assim, diante da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil 

em vigência, cite-se/intime-se as requeridas Leni Antniolli da Silva e Regina 

Carvalho dos Santos, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 16 de 

outubro 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, I, do CPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC.

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, do NCPC).

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 259167 Nr: 18493-90.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACLDM, THAISE LEMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIO BELA VISTA - PIRACANJUBA, 

Padaria e confeitaria LS Ltda, CASA DOMINGOS - IRMÃO DOMINGOS 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH M. MARTINS 

FERREIRA - OAB:13.672, franco mautone - OAB:30324OABSP, 

FRANCO MAUTONE JUNIOR - OAB:214728oabsp, ROBERTO ZAMPIERI 

- OAB:4094/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 649/651).

Assim, intime-se a parte requerida, para que efetue o pagamento do 

montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 325185 Nr: 21573-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.D. COMBUSTIVEIS LTDA, FRANCISCO 

SALVADOR DE MATOS, MARIA NAZARÉ GAIVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO FONSECA DE BARROS 

NETO - OAB:206.438, RODOLPHO VANNUCCI - OAB:217.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se que o exequente comprovou o recolhimento da diligência às 

fls. 114/119.

Sendo assim, cumpra-se a determinação de fl. 108

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385240 Nr: 2181-63.2015.811.0002

 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: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TEIXEIRA - 

OAB:201849/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atenção ao pleito de fls. 89, expedi ofício à Receita Federal, via 

Sistema Infojud, obtendo-se como endereço fiscal da parte requerida o 

mesmo constante da exordial, donde já restou frustrada tentativa de 

citação, consoante se observa da certidão de fls. 87.

Do mesmo modo, considerando que na consulta realizada, a qual segue 

anexa, não revela mudança de endereço da empresa ré, procedi consulta 

do CPF do responsável da empresa, José Antonio Lopes, para quem deve 

ser direcionada a citação.

Assim, expeça-se mandado de citação à empresa requerida Rodo Shop 

Transportes Ltda – ME, na pessoa de seu responsável JOSÉ ANTONIO 

LOPES, cujo endereço encontra-se na consulta realizada, anexo a esta 

decisão.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 254472 Nr: 12892-06.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDADE COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atenção ao pleito de fls. 88, expedi novamente ofício à Receita Federal, 

via Sistema Infojud, obtendo-se como endereço fiscal da parte requerida o 

mesmo constante da exordial, donde já restou frustrada tentativa de 

citação, consoante se observa da certidão de fls. 50.

Do mesmo modo, considerando que na consulta realizada, a qual segue 

anexa, não revela mudança de endereço da empresa ré, procedi também 

nova consulta do CPF do responsável/sócio da empresa, Paulo Roberto 

Munhoz Correia, para quem deve ser direcionada a citação.

E, nada obstante já haver tentativa citação do responsável da empresa 

requerida, o ARMP (fls. 64) retornou com a informação “End. Insuficiente”.

 Assim, expeça-se mandado de citação à empresa requerida Comércio de 

Móveis e Colchões Ltda – ME, na pessoa de seu representante legal/sócio 

PAULO ROBERTO MUNHOZ CORREIA, cujo endereço encontra-se na 

consulta realizada, anexo a esta decisão.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331908 Nr: 648-06.2014.811.0002

 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: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.D. COMBUSTIVEIS LTDA, FRANCISCO 

SALVADOR DE MATTOS, MARIA NAZARÉ GAIVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO FONSECA DE BARROS 

NETO - OAB:206.438, RODOLPHO VANNUCCI - OAB:217402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIO MARQUES DIAS 

JR. - OAB:6398/MT

 Ante o acima exposto e o mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido formulado pelo autor para DECLARAR A RESCISÃO do 

Contrato de Fornecimento de Produtos de Aviação e Outras Avenças, 

firmado entre as partes, ficando a autora isenta de fornecer produtos à 

empresa ré, devendo a parte ré se abster de utilizar a marca corporativa e 

sinais distintivos de propriedade da autora.Arbitro os honorários de 

sucumbência em 15% sobre o valor da causa devidamente atualizado, 

ponderando o zelo do profissional; a natureza e a importância da causa e 

o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC 

e, considerando a sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e 

honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando cada parte responsável 

por 50% (cinquenta por cento). Certificado o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 73678 Nr: 6614-96.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ALEKNOVIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Ramos Motta - 

OAB:3272-B

 Vistos etc.

Diante do teor da petição de fls. 159, por meio da qual a parte exequente 

informa que a parte executada quitou integralmente seu débito, não tendo 

mais interesse a reclamar contra a mesma, com fulcro no art. 924, inciso II, 
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do CPC, julgo extinto o processo de cumprimento de sentença.

 Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Procedo a baixa da restrição veicular de fls. 147.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 106990 Nr: 3008-55.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE CURSOS CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REP BORNHOLDT 

LTA(FRIGORIFICO AURORA), ENIO ROBERTO BORNHOLDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927, Fred 

Henrique Silva Gadonski - OAB:6927/MT

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença destacado às fls. 744/746.

Havendo parte líquida e ilíquida deverá o credor promover execução da 

parte líquida em autos apartados, a fim de se evitar tumulto processual 

(art. 509, §1º do CPC).

Passo a apreciação do pedido de imissão de posse e liquidação por 

arbitramento.

DA IMISSÃO NA POSSE

Considerando a sentença proferida às fls. 448/455 e acórdão de fls. 

548/557, expeça-se mandado para que a parte autora seja imitida na 

posse do imóvel descrito na inicial, em 15 (quinze) dias, inclusive com 

reforço policial, caso necessário, conforme já determinado na sentença.

DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Tratando-se de liquidação por arbitramento na forma dos arts. 509, I e 510, 

do Código de Processo Civil, nomeio, para a perícia técnica, a pessoa 

jurídica Real Brasil Consultoria, situada na Av. Rubens de Mendonça, nº 

1856, Ed. Office Tower, Sala 408, 4º Andar, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, fone: (65) 3052-7636, que poderá valer-se de profissional 

técnico para desenvolvimento dos trabalhos, devendo ainda apresentar 

proposta de honorários no prazo de 05 dias.

Dispensado termo de compromisso e de instalação formal de perícia. Com 

a proposta de honorários, não havendo discordância, intime-se o autor 

para recolhimento da importância respectiva, também no prazo de 05 dias.

Faculto às partes, no prazo de 05 dias, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, bem assim para apresentarem pareceres ou 

documentos elucidativos para realização da perícia.

Laudo em 30 dias, contados da sua realização.

Elaborado o laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em 10 

dias.

Ficam as partes intimadas para acompanhar todos os termos da presente 

liquidação.

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE À COBRANÇA DE 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS.

Deverá o credor formular novo requerimento, o qual correrá em autos 

apartados, conforme fundamentação supra.

Intimem-se e cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 413984 Nr: 18904-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DA SILVA INÁCIO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO, 

JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURELIO DOS SANTOS, LADO ESQUERDO- 

SR. ANTONIO, LADO DIREITO- SR. MARCIO, FUNDOS, MORADOR DA 

FRENTE, VERDADE EMPRENDIMENTOS MOBILIARIOS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da ação 

judicial acima indicada, consoante petição inicial a seguir transcrita, em 

resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de usucapião extraordinário 

ingressada por IRENE DA SILVA INÁCIO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO e JOSÉ 

VIEIRA DE ARAÚJO que visa a declaração de propriedade por meio de 

aquisição originária do lote objeto da presente demanda, Quadra 96 lote 6 

do loteamento Jardim Eldorado (matricula 6677 livro 2), em Várzea 

Grande-MT registrado no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo (observando o endereço constante na 

matrícula de fl. 33 verso), bem como todos os confinantes do referido 

imóvel (fl.10);II – Por edital, com prazo de 30(trinta) dias (CPC, art. 932, IV), 

citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, art. 

942), caso hajam;III – Por via postal, intime-se para manifestar interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram;IV – Dê-se vistas ao Ministério Público;V – Oficie-se ao 

Cartório de Registro de Imóveis para que proceda a averbação da 

presente ação junto à matrícula do imóvel, objeto destes autos;VI - 

Concedo, ainda, ao autor a gratuidade de justiça, nos moldes ditados pela 

Lei 1060/50.VII - À vista da concessão dos benefícios da assistência 

judiciaria, solicite-se ao Cartório Distribuidor desta comarca para que 

encaminhe certidão de distribuição acerca da existência de ações 

possessórias com o bem usucapiendo como objeto, nos termos do item 

6.16.26.27, “d”, da CNGC.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ADRIANA ALVES DE 

ANUNCIAÇÃO, digitei.

Várzea Grande, 05 de abril de 2017

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003623-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO MANOEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO GUIMARAES VIEIRA (REQUERIDO)

ALESSANDRO LUIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003623-76.2017.8.11.0002 REQUERENTE: DIONIZIO MANOEL COSTA 

REQUERIDO: ALESSANDRO LUIS DA SILVA, JOSE EDUARDO GUIMARAES 

VIEIRA Vistos, em correição. Da análise da exordial, verifica-se que foi 

requerida sua distribuição por dependência ao Processo n.º 

1001172-78.2017.8.11.0002, o qual se encontra em trâmite na 3ª Vara 

Cível desta Comarca. Destarte, à vista da conexão dos presentes autos 

com o em tramite na 3ª Vara Cível, estes deverão ser reunidos para 

julgamento simultâneo. Diante destas considerações, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar a presente demanda 

e determino a sua remessa ao juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, para 

ser associada ao processo n.º 1001172-78.2017.8.11.0002, nos termos 

da fundamentação supra. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 18 de outubro de 2017. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002182-26.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA DE CERQUEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JOFRE DO NASCIMENTO (RÉU)

EDERVALSSO DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002182-26.2018.8.11.0002. AUTOR: JOSE 

CORREA DE CERQUEIRA RÉU: EDERVALSSO DE TAL, EDER JOFRE DO 

NASCIMENTO Vistos. A parte autora forneceu novo endereço para 

citação dos requeridos no Id. 13831997, pugnando pelo prosseguimento 

do feito. Pois bem, diante da não citação da parte requerida, redesigno o 

ato para o dia 05/09/2018, 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. Fica, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade. Cite-se a parte requerida, via mandado, conforme pugnado no 

Id. 13831997, consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 

12410727. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho 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. AUTOR: 

AUGUSTO SEGANFREDO EIRELI RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Por ocasião da Portaria n°. 841/2018-PRES que suspendeu o 

expediente forense no dia 02/07/2018 no âmbito da Justiça Estadual de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação para o dia 05/09/2018, 

às 15h30, 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. Fica a parte autora intimada por meio de seu advogado 

constituído nos autos. Intime-se a requerida via correio. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000978-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELVYN PATRICK DE MORAIS ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000978-78.2017.8.11.0002. 

AUTOR: KELVYN PATRICK DE MORAIS ROSA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por Kelvyn Patrick 

De Morais Rosa em desfavor Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A. Após o trânsito em julgado da sentença a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente à 

obrigação imposta na sentença (id. 13388667). Em seguida a parte autora 

se manifestou concordando com o valor depositado e requereu a 

expedição de alvará em seu favor (id. 13413871). Após os autos vieram 

conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser 

extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, uma 

vez que os valores depositados em juízo pela requerida serviram para 

adimplir o débito, conforme se observa no id. 13388667. Posto isso, 

declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da 

satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado 

em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, 

expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006491-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006491-27.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

DANILO ANTONIO DA SILVA EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença proposta Danilo Antônio da Silva em desfavor 

de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos, visando o recebimento da obrigação 

imposta nos autos. Após o trânsito em julgado da sentença a parte 

exequente pugnou pela intimação da parte executada para o pagamento 

do débito. Em seguida a parte executada realizou o depósito da quantia de 

R$ 5.833,49 (id. 13456012), ao passo que o exequente requereu a 

expedição de alvará em seu favor (id. 13465414). Após, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da 

satisfação do crédito, uma vez que o valor depositado no id. 

13456012serviu para adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro 

extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo 

extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do 

CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado em 

julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se 

alvará em favor da parte autora e em seguida arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Às providências necessárias. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003779-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA JOSELINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (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)

Outros Interessados:

ANTONIO JOAO DE ARRUDA CEBALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 25/07/2018, às 08h30min, na Residência 

da autora, localizada na Rua Vereador Manoel João Arruda, n.21, Bairro 

Figueirinha, CEP: 78140-025 Várzea Grande/MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000831-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON FALCUNDES DE MORAES (AUTOR)

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 
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(ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEVISON SANTOS LIVRAMENTO (TESTEMUNHA)

MANOEL ROQUE DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

MARIA DO ROSARIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 31/07/2018, às 09h00min, no imóvel do 

requerente, Avenida Coronel Julião de Brito, quadra 07, casa 01, Bairro 

Jardim Maringá I, Várzea Grande, CEP 78.120-577.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002207-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIETE GUIMARAES SARUBBY (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:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 20/08/2018, às 09h30min, na Residência 

da autora localizada na Rua Voluntários da Pátria, Quadra 84, lote 04 

Bairro Jardim Paula II Várzea Grande-MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003355-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONY CAIQUE ALMEIDA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

CHARLES TAVARES RIBEIRO OAB - MT7401 (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

STELA CUNHA VELTER RONDON OAB - MT4984/O (ADVOGADO)

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO)

NARANA SOUZA ALVES OAB - MT12640/O (ADVOGADO)

SERGIO MITSUO TAMURA OAB - MT17150/O (ADVOGADO)

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777/O 

(ADVOGADO)

JULIANA FURLAN LENCI OAB - SP257911-O (ADVOGADO)

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR OAB - MT20625/O (ADVOGADO)

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

LUCIANO SILVA ALVES OAB - MT8882/O (ADVOGADO)

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY DA SILVA FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003355-85.2018.8.11.0002. AUTOR: RONY 

CAIQUE ALMEIDA NEVES RÉU: VALDECY DA SILVA FERNANDES Vistos 

etc. Defiro o pedido de Id. 13858468, e suspendo o trâmite do processo 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, transcorrido o prazo supra, intime-se a parte 

autora para proceder com andamento útil do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001414-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R M COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SA LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI 

- ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001414-03.2018.8.11.0002. AUTOR: R M 

COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - ME RÉU: SA 

LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI - 

ME Vistos, etc. Indeferida a tutela de urgência em duas oportunidades (Ids. 

12187047, 13511535), a parte autora comparece novamente aos autos 

pugnando pela reconsideração da decisão de indeferimento da medida, 

oferecendo caução fidejussória ou garantia real móvel para concessão da 

tutela. De entrada, observo que o pedido de tutela de urgência foi 

analisado e indeferido em 13/03/2018 (Id. 12187047), não havendo 

informação de que a parte autora tenha interposto o recurso pertinente, de 

modo que a referida decisão encontra-se preclusa. Assim, nada mais há 

que se falar acerca da referida tutela de urgência, na medida em que 

operou-se o instituto da preclusão, permanecendo a decisão irretocável, 

consoante inteligência do art. 507 do CPC[1]. A propósito colaciono o 

seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

IDEC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF. REJEIÇÃO 

LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. 525, §5º DO CPC. PRECLUSÃO 1. A ausência 

de recurso importa em preclusão temporal, que nada mais é do que a 

inobservância do prazo prescrito em lei. A consequência lógica da 

preclusão é a extinção do direito de praticar o ato, conforme determina o 

art. 233 do Código de Processo Civil. 2. Não tendo o agravante recorrido 

no momento em que proferida a decisão que lhe intimou da impugnação da 

Ré, é defeso discutir sua rejeição liminar em momento posterior. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70075937128, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 27/03/2018) Ademais, certo que 

o oferecimento de caução ou garantia em nada influencia na reanalise do 

pedido de tutela, cujos fundamentos estão consignados e sedimentados 

na decisão de Id. 12187047. Posto isso, indefiro o pedido de Id. 13857792 

e mantenho a decisão de Id. 12187047 pelos seus próprios fundamentos. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada nos 

autos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo 

as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003006-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONÇALINA DE ARRUDA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003006-53.2016.8.11.0002. AUTOR: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RÉU: MARIA 

GONÇALINA DE ARRUDA LEITE Vistos, etc. Venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto a não citação da 

requerida (Id. 13748387), informando novo endereço para sua citação 

e/ou requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do feito. 

Suspendo a realização da audiência de conciliação até a manifestação da 

parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003947-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REZENDE FIRMINO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003947-32.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MARCELO REZENDE FIRMINO RÉU: MARCIO DA SILVA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, observo que a parte autora descurou de 

apresentar comprovante de endereço, documentos essenciais para o 

processamento da demanda. Destarte, considerando o que dispõe o art. 

320 do CPC, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder com a emenda da inicial, juntando aos autos comprovante 

de endereço, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC/2015). Verificado ainda que os documentos anexados no Ids. 

13223525 - página 01 e 13223513 encontram-se total ou parcialmente 

ilegíveis, em desconformidade com o que preceitua o §1º, do art. 14, da 

Resolução n°. 185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim dispõe: 

“Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e 

os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou 

digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, 

especialmente quanto à sua legibilidade”. Posto isso, determino, venha a 

parte autora, sob o mesmo prazo e penalidades, aportar aos autos 

documentos legíveis, atentando-se quanto à necessidade de que estes 

sejam cópias completas e de fácil leitura, com boa qualidade de 

visualização. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003332-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NESELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

MARCOS CEZAR CORDEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON ALVARENGA NETO OAB - GO27018 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003332-76.2017.8.11.0002. AUTOR: 

NESELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA RÉU: BRASCON 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARCOS CEZAR 

CORDEIRO Vistos. No Id. 13849962 a parte requerente pugnou pela 

citação por edital do requerido Marcos Cezar Cordeiro. Todavia, em 

cumprimento à recomendação do CNJ para que, antes de determinar a 

citação por edital, os juízes brasileiros tentem confirmar o endereço ou 

encontrar o paradeiro do requerido, por meio dos convênios 

disponibilizados pelo Poder Judiciário e em atenção ao teor contido no § 

3º, do art. 256 do CPC, efetuei a requisição de informações junto a Rede 

INFOJUD, Sistema RENAJUD e BACENJUD, sendo localizados os seguintes 

endereços do requerido Marcos Cezar Cordeiro: - Rua Raimundo, n. 201, 

Parque Residencial, Rondonópolis/MT, CEP 78715652; - Avenida Manoel 

José de Arruda, n. 1446, Jardim Califórnia, Cuiabá/MT, CEP 78070305; - 

Avenida Fernando Correa da Costa, n. 4812, Cuiabá/MT. Assim, cite-se a 

parte requerida, via mandado/carta precatória, nos endereços acima 

indicados, consignando-se as deliberações constantes do Id. 10826694. 

Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003530-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANNE JOANA DE SOUZA RODRIGUES (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:

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: 1003530-50.2016.8.11.0002. AUTOR: 

ADRIANNE JOANA DE SOUZA RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Acolho 

parcialmente o pedido de id. 13911331. Defiro a dilação de prazo por mais 

15 (quinze) dias, para que a parte autora impreterivelmente cumpra a 

determinação contida na decisão de id. 13853568. Decorrido o prazo 

supra venham-me os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009222-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARSERGIO LUCIO PITERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT0015747A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BALUAL SERVICOS E VIAGENS EIRELI (RÉU)

SOL SERVICOS E MANUTENCAO DE AERONAVES EIRELI - EPP (RÉU)

QUICK MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009222-93.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARSERGIO LUCIO PITERI RÉU: BALUAL SERVICOS E VIAGENS EIRELI, 

QUICK MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA, SOL SERVICOS E 

MANUTENCAO DE AERONAVES EIRELI - EPP Vistos, etc. Deferido o 

parcelamento das custas judiciais e taxa judiciária no Id. 11121104, a parte 

autora comparece aos autos no Id. 13914751, requerendo seja o feito 

encaminhado “ao setor de recolhimento de custas” para que se proceda 

com o parcelamento das custas e taxas judiciais a fim de que seja dado o 

devido prosseguimento ao feito. Pois bem. O recolhimento das custas e 

despesas processuais é ônus da parte, não cabendo à Serventia 

proceder com o parcelamento, uma vez que a própria parte ou seu 

patrono pode diligenciar perante o sítio eletrônico do TJMT e obter as guias 

necessárias para o pagamento das custas e taxas. Assim, indefiro o 

petitório de Id. 13914751 e ressalto que cabe à própria parte providenciar 

as guias e o seu recolhimento, colacionando aos autos o comprovante de 

pagamento para prosseguimento do feito. Outrossim, considerando que no 

Id. 12203074 a parte autora pugnou pela alteração do valor da causa, 

inicialmente, acolho a emenda, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Nessa esteira, atente-se a parte autora ao emitir as guias para 

recolhimento das custas judiciais ao novo valor dado à causa no Id. 

12203074. Por fim, determino que a parte autora cumpra o disposto na 

decisão de Id. 11121104, mediante o recolhimento da primeira parcela, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001697-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS (AUTOR)

ROSILANE MENDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Fazenda publica municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Antônio (TERCEIRO INTERESSADO)
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José (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001697-94.2016.8.11.0002. AUTOR: 

ANDERSON DOS SANTOS, ROSILANE MENDES DOS SANTOS RÉU: 

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME Vistos. Citem-se os confinantes 

indicados no Id. 13911595, via mandado, consignando-se as deliberações 

constantes do Id. 2175079. Consigno que o Oficial de Justiça, auxiliar do 

Juízo, não tem o dever funcional de procurar pela parte que se 

comprometeu, nos autos, a conduzi-lo, cabendo a esta, interessada que é 

no desenlace do processo, contatar o Meirinho com vistas ao efetivo 

cumprimento da diligência. Destarte, uma vez requerida à condução e 

deferida a providência, o que tenho como acolhida no presente caso, 

caberá à parte solicitante contatar o Oficial de Justiça tão logo este esteja 

em posse do Mandado, com vistas ao oferecimento dos meios a que se 

comprometeu. Por fim, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação e documentos colacionados nos 

Ids. 3670407 a 3670408. Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008134-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008134-20.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA LUCIA TEIXEIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro o pedido de id. 11089118, razão pela 

qual determino que seja realizada a juntada da Avaliação médica realizada 

na parte autora em 06/12/2017 no Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto. Com a juntada do respectivo 

intimem-se as partes para manifestarem a seu respeito e após venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002427-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANESI IVONE RIBEIRO DE SOUSA (EXEQUENTE)

CONDOMINIO DO RESI BANDEIRANTES QUADRA 05 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO DE CAMPOS BORGES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002427-37.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO DO RESI BANDEIRANTES QUADRA 05, JANESI IVONE 

RIBEIRO DE SOUSA EXECUTADO: GETULIO DE CAMPOS BORGES FILHO 

Vistos. Determinada a emenda da inicial nos Ids. 12526272 e 13290259, a 

parte exequente se manifestou nos Ids. 13085177 a 13086128, 13483230, 

13483268, 13837591 a 13837672, contudo, observo que a emenda não é 

satisfatória, uma vez que não atendeu à todas as determinações expostas 

na decisão. Isso porque, as ações que visam a cobrança de cota 

condominial devem ser dirigidas ao legítimo proprietário do imóvel ou 

promitente comprador, conforme preceituam os arts. 1.345 e 1.334, §2º do 

Código Civil[1]. A esse respeito: DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS. 

LEGITIMIDADE DAQUELES QUE FIGURAM NA MATRÍCULA DO IMÓVEL 

COMO PROPRIETÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

Nesta Corte prevalece o entendimento de que a responsabilidade pelo 

pagamento das despesas de condomínio é do proprietário ou do 

compromissário comprador, ainda que não registrado o compromisso, mas 

desde que o condomínio tenha efetivo conhecimento da existência do 

negócio. Assim, o proprietário ou compromissário comprador do imóvel 

são partes legítimas para figurar no pólo passivo da ação de cobrança de 

despesas de condomínio. Resta disto que os réus, por figurarem na 

matrícula do imóvel como proprietários são os responsáveis pelas 

despesas cobradas, com a obrigação de quitar a dívida junto ao 

condomínio, mesmo porque o débito se refere a período anterior à 

arrematação. (TJSP; Apelação 0021917-95.2002.8.26.0005; Relator (a): 

Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro 

Regional V - São Miguel Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

22/02/2011; Data de Registro: 22/02/2011 APELAÇÃO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROMITENTE 

VENDEDOR. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS 

CONDOMINIAIS EM ATRASO. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO 

PROMISSÁRIO COMPRADOR. CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO SOBRE O 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. O pagamento das despesas condominiais, por se tratar 

de obrigação propter rem, deve ser exigido do proprietário do imóvel, nos 

termos do artigo 1.345 do Código Civil. 2. O promissário comprador 

equipara-se ao proprietário do imóvel, em relação aos negócios jurídicos 

referentes ao Condomínio Edilício, consoante dispõe o artigo 1.334, 

parágrafo 2º, do Código Civil. 3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Recurso Especial 1.345.331/RS, Relator Ministro Luís Felipe 

Salomão, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a 

responsabilidade do promissário comprador pelo pagamento das 

despesas condominiais quando este tiver sido imitido na posse do imóvel e 

o condomínio tiver ciência acerca do negócio jurídico envolvendo a 

transferência da titularidade do imóvel. 4. O promitente vendedor não pode 

ser responsabilizado pelas despesas condominiais em atraso, após a 

imissão do promissário comprador na posse do imóvel e restar 

demonstrada a ciência do condomínio sobre as tratativas para 

transferência da titularidade do imóvel. 5. Apelação conhecida e provida. 

(Acórdão n.1032140, 20161610114672APC, Relator: EUSTÁQUIO DE 

CASTRO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no 

DJE: 21/07/2017. Pág.: 537/544) Nesse passo, verifico não haver qualquer 

documento nos autos capaz de demonstrar ser o executado o legítimo 

proprietário ou promitente comprador do imóvel objeto das cotas 

condominiais. Assim, venha a parte exequente, no prazo derradeiro de 15 

(quinze) dias, aportar aos autos matrícula do imóvel, contrato de compra e 

venda ou ainda, caso não for possível, adequar o procedimento a ação de 

cobrança, sob pena de indeferimento da inicial (art. 801, do CPC). 

Outrossim, constato que a parte autora não procedeu com o recolhimento 

das custas e taxas judiciais. Assim, determino, venha a parte autora, no 

prazo derradeiro de 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas 

e despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 1.345. O 

adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao 

condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Art. 1.334. § 2o São 

equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo disposição 

em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos 

relativos às unidades autônomas.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005441-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO OAB - MT0008250A (ADVOGADO)

FLAVIO MULLER OAB - MT5841/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLE FEITOSA MILAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005441-97.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA EXECUTADO: GRAZIELLE 

FEITOSA MILAS Vistos etc., À vista de que a assinatura da parte ré, 

constante no acordo (Id. 13918982), não foi reconhecida firma e nem 

sequer aportou ao pacto procuração da parte requerida outorgando poder 

a terceiro ou advogado para transigir, determino venha a exequente, em 

cinco (05) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de não 

homologação do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 447692 Nr: 10765-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780-BA

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351720 Nr: 17117-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE FONTOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 407474 Nr: 15397-91.2015.811.0002

 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: ELIZANGELA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CLINICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:22.005-B/MT

 .Dessa forma, converto o julgamento em diligência e determino de ofício a 

produção de prova oral (art. 370, CPC), consistente na oitiva de 

testemunhas visando esclarecer os pontos controvertidos acima 

estabelecidos, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC).Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 11/09/2018, às 17:00 horas.Dessa 

forma, desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe 

a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 437586 Nr: 5447-24.2016.811.0002

 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: EDSON RODRIGUES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marcelo alves de souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a parte autora interpôs recurso de 

apelação às fls. 93/99, porém em seguida manifestou concordância com o 

valor depositado em juízo pela requerida referente a condenação imposta 

nos autos (fls. 111).

Dessa forma, diante da contradição apontada, venha a parte autora, no 

prazo legal, esclarecer se possui interesse no processamento do recurso 

interposto ou se realmente concorda com o valor pago pela requerida, fato 

este que ensejará a desistência no processamento do recurso de 

apelação e consequentemente a extinção do feito em face do pagamento.

Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 237900 Nr: 17679-15.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMARIS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, em que o credor 

requereu a PENHORA online de quantia eventualmente existente em nome 

da parte devedora, bem como busca de veículos (fl. 220/221).

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 devedores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado à fl. 141, sendo constrito o valor de R$ 166,51 (cento e 

sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), cuja quantia transferi à 

Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, intime-se a parte executada por 

edital para caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites 

dispostos no § 3º do art. 854, CPC.

Ainda, ressalto que procedi com consulta no Sistema RENAJUD, sendo 

que foi constatada a inexistência de veículos em nome da parte 

executada, conforme extrato em anexo.

 Por fim, 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, 29 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 535267 Nr: 7386-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMARIS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
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MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - 

OAB:12007/MT

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à 

Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 771, 

paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil 

e condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em 15% sobre o valor da causa, ante a natureza 

da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - § 2º, art. 85).Transitado em julgado, translade-se cópia da presente 

para os autos em apenso (Processo Cód. 237900) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 27 

de junho de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 535601 Nr: 7584-08.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE DE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA 

(DIPLOMATA HOTEL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRA TRANSPORTES AÉREOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 535601

Vistos etc.

Venha a parte autora, no prazo derradeiro de 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 28 de junho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 539743 Nr: 9784-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIO HENRIQUE PICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERVAG - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO 

CIVIL LTDA, Joe Moacir Witczack, MARIA AUXILIADORA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 539743

Vistos etc.

Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das 

custas e despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 456, §1º, da CNGC/MT.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 18 de junho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 236623 Nr: 16522-07.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO TEÓFILO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO RATIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A/MT

 AUTOS CÓD. N.º 236623

Vistos etc.

Diante da interposição de embargos de terceiro versando acerca da 

fraude à execução alegada pela exequente (cód. 539672), suspendo o 

curso desta lide até o julgamento dos embargos em apenso.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 18 de junho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385494 Nr: 2327-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - SPE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:MT 11.238-B, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Gold Delos Empreendimentos Imobiliários – SPE Ltda. ingressou com a 

presente ação declaratória de impossibilidade de cumprimento de contrato 

e rescisória contratual em desfavor de Odenir Benedito dos Santos.

 A parte autora se manifestou nos autos à fl. 269, oportunidade em que 

formulou pedido de desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

O pedido de fl. 269 se trata de uma simples manifestação de desistência 

da lide.

Pois bem. A parte requerida não foi citada, sendo desnecessária a sua 

anuência.

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do 

CPC.

Custas pela parte autora. Deixo de condená-la ao pagamento de verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade.

 Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

Cancelo a realização da audiência designada nos autos.

 P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 27 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 242403 Nr: 3606-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUBOS E TUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566 - MT, MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a executada não foi localizada para ser citada, defiro o 

pedido de fl. 94, razão pela qual determino que a executada seja citada, 

por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetue o pagamento 

da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios fixados na decisão de fl. 53/54, salientando que caso a 

executada queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, 

contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no 

edital de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, 

esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo 

(art. 919, caput, CPC).

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 
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eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC, bem assim considerando 

que o processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do 

edital de citação seja em jornal local de ampla circulação a ser 

providenciado pela parte exequente, o que faço com fulcro no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da 

parte executada, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimada 

para patrocinar a defesa do executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande – MT, 27 de junho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 392612 Nr: 6957-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GARCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito existente em nome da autora no valor de R$ 

93,25 (noventa e três reais e vinte e cinco centavos), vinculado ao 

contrato nº. 1613890153002 e R$ 325,60 (trezentos e vinte e cinco reais e 

sessenta centavos), vinculado ao contrato nº. 1614178215001, bem como 

condenar a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (17/08/2017), 

pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 

1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 

27/12/2014, conforme se observa à fl. 27.Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos 

autos.Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC).Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 29 de junho de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 494489 Nr: 10765-51.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIGEKO OZONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R. BORGES (GAUCHINHO AUTO CAR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:MT 

14.485, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900/MT, RUTE 

PEDROSA FIGUEIRA - OAB:18.357, VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que os patronos da parte autora 

pretendem o cumprimento da obrigação imposta na sentença prolatada 

nos autos relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, porém 

observo que ele não se atentou para o disposto no inciso I do art. 524 do 

CPC.

 Assim, determino que o patrono da 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 indeferimento do 

pedido.

Decorrido o prazo sem manifestação arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 27 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435731 Nr: 4470-32.2016.811.0002

 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: DENILSON QUEIROZ DESIDERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a parte autora pugnou pelo início de 

cumprimento de sentença visando o recebimento da quantia imposta na 

sentença proferida nos autos, porém verifico que o autor aplicou a multa 

de 10%, prevista no art. 475-J, caput, do CPC/1973 sobre o valor da 

condenação.

Pois bem, é sabido que com a nova sistemática processual, não basta o 

trânsito em julgado, para que seja aplicada a multa anteriormente prevista 

no art. 475-J do CPC/1973 e hoje positivada no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015, tendo em vista que somente após o devedor ser intimado na 

pessoa de seu advogado, por meio da imprensa oficial, para a efetivação 

do pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, e caso não o faça, passará a 

incidir sobre o montante da condenação, a multa de 10% (dez por cento).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO FAZER – 

SÚMULA 410/STJ – INEXISTÊNCIA DE MULTA A SER EXECUTADA – 

MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIDAS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A multa cominatória passa a incidir 

após a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de 

fazer, se não houve a intimação pessoal não há multa a ser executada. Na 

estreita via do agravo de instrumento não cabe apreciar matéria alheia à 

decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do 

princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT - AI 107768/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

Assim, considerando que não houve intimação do requerido para que ele 

efetuasse o cumprimento da obrigação imposta na sentença determino 

que a parte autora aporte autos cálculo atualizado da dívida sem a 

aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumprida a determinação supra, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de junho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 421574 Nr: 22800-14.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FRANÇA SANTANA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA RODRIGUES-ME, NAMIR JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT16381E, PITTER JOHNSON - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA PENTEADO - 

OAB:29203B

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda João Carlos França Santana e no polo passivo Letícia 

Rodrigues-ME.

Intime-se a parte devedora Letícia Rodrigues-ME através de seus patronos 

via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado à 

fl.154 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de junho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 404496 Nr: 13629-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. R. OLIVEIRA COSMÉTICOS ME, ELIENE RODRIGUES 

DE OLIVEIRA QUEIROZ, FIDÉLIS ITAMAR DE QUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora referente ao valor 

penhorado à fl. 206 e em seguida arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. P. I . 

Cumpra-se.Várzea Grande – MT, 27 de junho de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426285 Nr: 25287-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCD TRANSPORTE E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOCANTIS REFRIGERANTES LTDA, SOLAR 

REFRESCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO LUIS GASPAR 

FERNANDES - OAB:111040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARISSIA BARSANÚFIO DE 

MIRANDA - OAB:22644

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial movido por Transcd 

Transporte e Representações Ltda. em desfavor de Tocantins 

Refrigerantes Ltda. e Solar Refrescos S/A.

Iniciada a fase executiva a parte executada realizou o pagamento da 

quantia de R$ 41.369,69 (fl. 36) e em seguida informou ter realizado o 

depósito do valor referente ao saldo devedor remanescente no importe de 

R$ 9.737,62 (fl. 168/169).

À fl. 172 a parte exequente manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo e requereu a expedição de alvará em seu favor.

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados à fl. 36 e 169 serviram para adimplir o débito 

sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase, 

por insubsistir contenciosidade.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435156 Nr: 4138-65.2016.811.0002

 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: VANIA DE ARRUDA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos 

ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família.Assim, expeça-se alvará para 

devolução dos valores depositados nos autos (fls. 50/51) referente aos 

honorários periciais para a parte requerida. Transitado em julgado, 

aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) 

dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os 

autos remetidos ao arquivo.P. I. Cumpra-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande – MT, 29 de junho de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434644 Nr: 3793-02.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO SANTANA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 317790 Nr: 14142-69.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANETE MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 597 de 638



OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 

16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão/sentença retro (expedição de 

certidão de crédito), devendo, para tanto, primeiramente informar o valor 

total do débito (principal + honorários) e, em seguida, individualizar o valor 

total relativo ao débito principal, bem como do valor total devido a título de 

honorários advocatícios.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 247269 Nr: 7119-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilana Cristina da Silva - 

OAB:OAB/MT 16.636, LOUSIE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar nos autos os dados da instituição bancária (nome e nº do 

banco), agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja 

conta a transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da 

sentença.

 Por oportuno, registro que para levantamento de valores em conta cuja 

titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a procuração deverá conter 

poderes específicos para tal, nos termos do art. 105 do CPC.

 Julio Alfredo Prediger

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 332535 Nr: 1249-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO PESISSARI NETO, JULIO PELISSARI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDA APARECIDA MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão/sentença retro (expedição de 

certidão de crédito), devendo, para tanto, primeiramente informar o valor 

total do débito (principal + honorários) e, em seguida, individualizar o valor 

total relativo ao débito principal, bem como do valor total devido a título de 

honorários advocatícios.

No mesmo prazo, deverá a parte autora manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito visando o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 266184 Nr: 6329-59.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCADO POPULAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO DA SILVA SANTANA, MARIA 

FÁTIMA DA SILVA SANTOS, ALCIDES DA SILVA SANTANA, ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MOLINA BARCELLOS - 

OAB:OAB/MT8591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil. Custa pela parte autora, cuja 

exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiário da justiça 

gratuita. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por 

insubsistir contenciosidadeTransitada em julgado, deem-se baixas e 

a rqu ivem-se .  Pub l ique-se .  In t imem-se.  Às  p rov idênc ias 

necessárias.Várzea Grande – MT, 28 de junho de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 206771 Nr: 2672-17.2008.811.0002

 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: IDEAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGIEFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, G 

& Y INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, PILAR FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, TAIPA SECURITIZADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE MELLO 

IGLESIAS - OAB:, Felipe Boarin L'Astorina - OAB:OAB/SP 291.961, 

Giuliano Antonio Granito - OAB:OAB/SP 273.330, MICHEL SCAFF 

JUNIOR - OAB:27944/SC, NORBERTO ANGELO GARBIN - OAB:9978/SC, 

THÉO MENEGUCI BOSCOLI - OAB:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005382-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE FERREIRA DE LIMA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

E.C. LOPES - FOTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005382-41.2018.8.11.0002. Vistos. Odete 

Ferreira de Lima promove a presente ação de consignação em pagamento 

em face de E.C. Lopes - Fotos - Me, pretendendo, em suma, autorização 

para depósito judicial de valores devidos em razão de nove protestos 

registrados em seu nome no cartório do 2º Serviço Notarial e Registral 

desta comarca, pois não consegue contato com a parte requerida, bem 

como não consegue comparecer na sede da requerida, ante a ausência 

de recursos, pois esta é localizada em São Paulo. Outrossim, objetiva a 

concessão de liminar, a fim de ter seu nome excluído do Cartório do 2º 

Serviço Notarial e Registral. É a síntese do necessário. DECIDO. Presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC, concedo os benefícios da justiça gratuita 

à parte autora. Anote-se. A requerente ajuizou ação de consignação em 

pagamento em face de credor situado em local de difícil acesso, aduzindo 

que está com protestos registrados em seu nome, em virtude do não 

pagamento de dívida. Destarte, pretende consignar judicialmente o valor 

integral do débito, acrescido de juros legais e correção monetária, 

conforme cálculos de Id. 13922983, com a consequente exclusão das 

inscrições negativas em seu nome. Com efeito, a hipótese em comento 

encontra respaldo nas hipóteses de consignação em pagamento previstas 

no Código Civil. Senão vejamos: “Art. 335. A consignação tem lugar: (..) III - 

se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, 

ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;” Destarte, a 

par da narrativa tecida na inicial e do interesse do requerente em quitar 

suas obrigações, bem como verificada, in casu, a impossibilidade de 

contato e o acesso difícil do credor, DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias 

para o depósito pretendido, nos moldes do art. 542, inc. I, do Código de 

Processo Civil. Finalmente, considerando que a consignação em princípio 

cessa para o devedor os juros e os riscos (art. 540, CPC), afastando, 
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assim, a mora caracterizada pela falta de pagamento, tenho por admissível 

a exclusão do nome da requerente do banco de dados de órgãos de 

restrição ao crédito que se relacionarem com o objeto da presente. Nesse 

mesmo sentido, a jurisprudência trazida à colação: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

CREDOR DESCONHECIDO. DEPÓSITO E PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. 

RESTRIÇÃO DE NOME. RETIRADA. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. 

POSSIBILIDADE. Se a parte autora da ação de consignação em pagamento 

assinala não saber quem é o vero credor dos cheques sem fundos que 

emitira, tem ela o direito de ver seu nome retirado dos cadastros de 

inadimplentes, lá inseridos pelo Banco sacado, desde que complemente os 

valores com o corresponde aos juros de mora e a correção monetária do 

período, porque tal depósito assegura o pagamento da dívida."[1] 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. CREDOR DESCONHECIDO. DEPÓSITO DO VALOR 

INTEGRAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1 - A 

consignação em pagamento, desde que no valor integral do débito 

acrescido de juros e correção monetária, afasta a mora do devedor, 

restando desautorizada a inscrição de seu nome em cadastros de 

restrição creditícia. 2 - Agravo provido.”[2] Posto isso, DEFIRO o pleito 

liminar, mediante o depósito judicial acima deferido, no que tange ao valor 

indicado na inicial, e DETERMINO seja oficiado o cartório do 2º Serviço 

Notarial e Registral desta comarca a fim de sustar todos os protestos 

levados a efeito pela requerida em desfavor da requerente, bem como 

suspender provisoriamente os efeitos dos respectivos protestos, acaso já 

tenham sido lavrados e registrados, no que tange à dívida ora 

questionada, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Cite-se o 

requerido, por AR, este com prazo de 20 dias, (art. 257, IV, do CPC), para 

levantar o depósito ou oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se, o que dispõe o art. 546, caput, e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. A alegação de que o depósito não é integral só 

será admissível se o réu indicar o montante que entende devido (art. 544, 

IV, CPC). Alegada a insuficiência do depósito e indicado o montante que 

entende devido, ao autor é lícita a complementação no prazo de 10 (dez) 

dias, contados da intimação (art. 545, CPC). Por outro lado, poderá o réu 

levantar, desde logo, a quantia depositada, com a consequente liberação 

parcial do autor, prosseguindo o processo quanto a parcela controvertida 

(art. 545, §1, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMG, 

Agravo de Instrumento 1.0024.10.306673-4/001, Des. Rel. LUCIANO 

PINTO, 17ª Câmara Cível, Comarca de Origem Belo Horizonte, julgado em 

16/06/2011, DJe 02/08/2011 [2] TJMG, Agravo de Instrumento 

1.0024.12.086582-9/001, Des. Rel. JOSÉ MARCOS VIEIRA, 16ª Câmara 

Cível, Comarca de Origem Belo Horizonte, julgado em 03/07/2013, DJe 

12/07/2013

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005786-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DOS SANTOS PIVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005786-29.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARIA ELIZABETH DOS SANTOS PIVANTE REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração propostos 

por Telefônica Brasil S/A (id. 13907856) alegando, em síntese, que houve 

omissão na sentença prolatada nos autos, na medida em que deixou de 

fundamentar a existência de dano moral. Pois bem, conheço dos 

embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua 

admissibilidade e exame (CPC – art. 1022). No entanto, não vislumbro 

qualquer vício no conteúdo da sentença que possa configurar omissão, 

obscuridade ou contradição, sobretudo porque consta campo próprio 

acerca do dano moral e os motivos que levaram a sua fixação no patamar 

de R$ 2.000,00 (id. 13757128). Isto posto, em meu entender, na sentença 

objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, 

com fulcro nos artigos 535 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito 

os presentes embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal 

como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004007-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO RACA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA LIMA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004007-05.2018.8.11.0002. AUTOR: MOTO 

RACA LTDA RÉU: ELIZANGELA LIMA SANTOS Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos de declaração propostos por Moto Raça (id. 13681540), 

alegando, em síntese, que houve contradição na decisão de id. 13506863, 

na medida em que indeferiu o pedido liminar por entender que “inexistia 

provas seguras de que a parte embargada não inseriu motocicleta usada 

como entrada do pagamento do negócio de outra nova, portanto não 

possuía segurança do alegado pelo Embargante na exordial”, porém os 

documentos que instruem a inicial “dão conta da inserção de motocicleta 

usada no negócio, tratando-se da nota fiscal”. Assim, requereu a 

retificação deste juízo “para determinar que a Embargada cumpra o 

contrato de financiamento, entregando a motocicleta usada, e retirando a 

nova sob pena de multa diária”. Pois bem, conheço dos embargos, em 

vista dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC – art. 

1.022) e verifico, desde já, a contradição apontada, pois, de fato, os 

documentos iniciais indicam que a transação continha a obrigação de 

entrega de uma motocicleta por parte da requerida. Assim, à vista de 

estarem presentes os pressupostos processuais exigidos na lei de 

regência, no tocante a contradição acima apontado, acolho os embargos 

de declaração opostos pela embargante, razão pela qual passo a nova 

análise do pedido liminar nos seguintes termos: “Trata-se de tutela 

antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, 

formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela definitiva, no 

intuito de adiantar seus efeitos. A tutela antecipada, ou satisfativa, assim 

como a tutela cautelar, depende da coexistência de dois requisitos, que 

segundo o art. 300 do CPC são: a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, 

do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Nesse caminho, a parte autora pretende que a requerida 

entregue o veículo dado como entrada no contrato de compra e venda da 

motocicleta BIZ 125 Flexone, Ano/Modelo 17/18, Cor Vermelha, firmado 

entre as partes, e a retirada da motocicleta adquirida. Da leitura mais 

acurada dos documentos que instruem a inicial, é possível verificar que a 

nota fiscal (id. 13251803) traz indicação de que a transação mantida entre 

as partes depende da entrega de uma motocicleta usada pela parte 

autora, no valor de R$ 4.680,00, cujo Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo foi juntado no id. 13251806, a fortificar a 

probabilidade do direito alegado. Robustece, também, as alegações da 

parte autora o contrato de financiamento firmado com a empresa Aymoré 

Crédito, no qual consta o pagamento de um valor inicial/entrada pela 

requerida no importe de R$ 4.680,00, certamente se referindo à 

motocicleta usada descrita na nota fiscal. Tampouco se pode por em 

dúvida o perigo de dano, diante da depreciação inerente aos veículos, 

tanto o que se encontra na posse da autora como da requerida. Há 

também maior risco de perecimento do veículo que a requerida deve 

entregar, uma vez que ela o mantém utilizando. Ademais, inexiste, neste 

momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da requerida, 

uma vez que a medida se justifica para cumprimento do contrato de 

compra e venda firmado entre as partes, que até então se mantém hígido. 

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da 

tutela de urgência, defiro o pleito e determino que a requerida promova a 

entrega à autora do veículo Moto Honda BIZ 125, placa OAB 8399/MT, 

chassi 9C2JC4820ER5181, livre e desembraçada de qualquer ônus, no 
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prazo de 05 e, em igual prazo, promova a retirada na sede da autora da 

motocicleta Honda 125 BIZ, ano/modelo 2017/2018, cor vermelha, motor 

JC48E3J105319, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, para o caso de 

descumprimento.” No mais, mantenho a audiência e os demais termos da 

decisão objurgada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001295-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001295-76.2017.8.11.0002. AUTOR: EDNA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354, do CPC/2015) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo a organização 

do processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da 

prova. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Do requerimento 

administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Aduz a parte 

requerida que os documentos apresentado pelo autor não comprova a 

realização do requerimento administrativo, tendo em vista que não restou 

comprovado nos autos que a entrega dos documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo perante a seguradora 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme id. 5488000. Nesse sentido tem sido a orientação 

jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou todos os documentos citados pela parte 

requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente preliminar. 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, tendo em vista que o comprovante de endereço carreado esta 

em nome de terceiros, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

sendo certo que o comprovante juntado no id. 4951937 constitui-se em 

documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para 

o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 600 de 638



seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, 

nomeio como perita a Dra. Cynara Moniz Figueira, médica inscrita no 

CRM/MT nº 4247, que poderá ser encontrada na Rua Xavantes, nº 457, 

apto. 203, torre 01, Edifício São Goeoges 2, Santa Helena, em Cuiabá, 

telefone 65-8113-0969, a qual deverá ser intimado para que tome ciência 

acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será 

fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por 

cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e 

os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição 

dinâmica/transferência do ônus da prova à seguradora requerida, 

determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 

473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC). Ficam as partes, 

desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do 

CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004376-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARELY LEBRE ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO)

KATIA FERNANDES DE GERONE OAB - SP221066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004376-33.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARELY LEBRE ROSA RÉU: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração propostos por 

Domani Distribuidora de Veículos Ltda. (id. 13485778), alegando, em 

síntese, que houve contradição na decisão de id. 13356499, na medida em 

que não pugnou pela produção de prova pericial, contudo foi determinado 

que também arcasse com o pagamento dos honorários periciais. A parte 

autora/embargada manifestou no id. 13739778. Pois bem, conheço dos 

embargos, em vista dos requisitos legais para a sua admissibilidade e 

exame (CPC – art. 1.022) e verifico, desde já, a contradição apontada, 

pois, de fato, a embargante não pugnou pela produção de prova pericial, 

tendo formulado apenas pedido genérico de produção de provas, o que 

não se mostra suficiente para obrigá-la ao pagamento dos honorários 

periciais. A esse respeito já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: “AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL) – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – JULGAMENTO 

MONOCRÁTICO PELO RELATOR – INVERSÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA – 

PROVA REQUERIDA PELA RÉ EM CONTESTAÇÃO – PEDIDO GENERICO 

PELO AUTOR NA INICIAL – TERMOS DISTINTOS – RECURSO 

DESPROVIDO. (...) In casu, o autor protestou de forma genérica pela 

produção de todas as provas, enquanto o réu requereu a produção da 

prova pericial, tratando-se de termos distintos, sendo que somente o mero 

protesto não implica no seu requerimento. (TJMT - AgR 34715/2015, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 24/04/2015) Assim, à 

vista de estarem presentes os pressupostos processuais exigidos na lei 

de regência, no tocante a contradição acima apontado, acolho os 

embargos de declaração opostos pela embargante, razão pela qual passa 

a constar a distribuição do ônus dos honorários periciais da seguinte 

forma: “Considerando a perícia foi pugnada expressamente pela parte 

autora e pela requerida FAC Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., os 

honorários periciais serão rateados entre estes dois (art. 95, caput, do 

CPC).” No mais, mantenho os demais termos da decisão objurgada, 

devendo a Secretaria providenciar o necessário para a produção da 

prova pericial. Outrossim, diante das alegações constantes no id. 

13801432, venha a parte autora manifestar sobre o noticiado pela parte 

requerida. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003707-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR FABIANO MALAQUIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA EUNICE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003707-77.2017.8.11.0002. AUTOR: JULIO 

CEZAR FABIANO MALAQUIAS RÉU: SANTA EUNICE CONSTRUCAO CIVIL 

LTDA Vistos etc., Compulsando os autos observo que parte 

reconvinte/requerido alega ter contratado o reconvindo/requerente para 

realizar a execução de piso de granitina em um posto de saúde nesta 

comarca, porém afirma que os serviços prestados foram de péssima 

qualidade, razão pela qual requereu que o reconvindo/requerente 
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realizasse novamente os serviços. Verifico também que a 

reconvinte/requerido aduz que o reconvindo/requerente informou a 

impossibilidade de refazer os serviços, razão pela qual solicitou a 

devolução dos valores recebidos e contratou uma nova empresa para 

realizar a obra, fato este que ocasionou prejuízos de ordem material. 

Dessa forma, considerando que a reconvinte/requerida sustenta o dever 

do reconvinte/requerido indenizá-la no valor de R$ 12.150,00 relativo aos 

danos materiais suportados ocorrido em 25/08/2014, conforme se observa 

do Boletim de Ocorrência (id. 10024712), sendo aplicável ao caso em 

apreço o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, do Código 

Civil, venha à parte reconvinte/requerida manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias acerca da aparente prescrição ocorrida no caso, em 

atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000795-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE EMILIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000795-73.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

DANIEL DE EMILIO MARTINS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se 

as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo 

constar no polo ativo da demanda Daniel de Emilio Martins e no polo 

passivo Impactus Comercial S/A. Intime-se a devedora Impactus Comercial 

S/A, por meio de carta com aviso de recebimento (art. 513, § 2º, inciso II, 

CPC), para cumprimento da obrigação, de acordo com os cálculos de id. 

13754374, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo sem manifestação da parte requerida quanto 

ao pagamento do débito, venham-me os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos formulados no id. 13933817. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003077-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXICLIMA INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E SUPLEMENTOS 

TERMODINAMICOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FIGUEIRO RAMBOR OAB - RS83723 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NINO COMERCIO DE PRODUTOS DE FIBRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003077-21.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MAXICLIMA INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E SUPLEMENTOS 

TERMODINAMICOS LTDA. EXECUTADO: NINO COMERCIO DE PRODUTOS 

DE FIBRAS LTDA - ME Vistos etc. Cuida a espécie de cumprimento de 

sentença, em que o credor requereu a Penhora online de quantia 

eventualmente existente em nome da devedora (fl. 195). Pois bem, tendo 

em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, 

ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer 

impedimento para atender o pleito formulado. Para tanto, foi realizado 

ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores 

por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado à fl. 190, sendo 

constrito o valor de R$ 858,26 (oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e 

seis centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, diante 

do bloqueio supra, intime-se a parte executada pessoalmente (§ 2º, art. 

854, CPC) para caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites 

dispostos no § 3º do art. 854, CPC. Outrossim, considerando que o valor 

penhorado é insuficiente para saldar o débito exequendo, defiro a 

realização da penhora sobre os bens constantes nas dependências da 

executada até o limite da dívida atualizada, entretanto, a constrição deverá 

recair apenas sobre os bens que não sejam indispensáveis e 

imprescindíveis à atividade empresarial da executada. Assim, expeça-se 

Mandado de Penhora, Avaliação e Depósito, devendo o digno Sr. Oficial de 

Justiça lavrar o respectivo Auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, a executada. Ressalto, que no mandado a ser expedido 

deverá constar o valor atualizado do débito, o qual deverá ser indicado 

pela parte autora no prazo de 05 (cinco) dias. Ainda, não sendo os bens 

suficientes para satisfazer o crédito exequendo, determino venha a 

exequente, no prazo de dez (10) dias, indicar outros bens passíveis de 

penhora. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004500-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE MIRANDA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

LETICIA NUNES ONOFRE OAB - MT23519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINA FERNANDES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004500-16.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JOAO JOSE DE MIRANDA OLIVEIRA EXECUTADO: LAURENTINA 

FERNANDES DE ARRUDA Vistos etc. Aportou aos autos pedido da 

exequente requerendo a penhora online em contas bancárias da parte 

executada (id. 13664550). Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei 

ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte 

devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, 

conforme extrato em anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito. Ainda, ressalto que em igual prazo deverá aportar aos autos 

planilha de cálculo atualizada do débito. Oportunamente venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007614-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL QUINTINO PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007614-60.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: MANOEL 

QUINTINO PEDROSO Vistos, etc. Aportou aos autos pedidos da parte 

exequente para que fosse realizada penhora online em eventuais contas 

bancárias do executado (id. 13741105). Pois bem, tendo em vista que 

aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta 

disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer impedimento para 

atender o pleito formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de 

valores em contas bancárias em nome da parte executada por meio do 

Sistema BACENJUD, no montante indicado no id. 13741105, sendo 

constrito apenas o valor de R$ 2,62 (dois reais e sessenta e dois 

centavos), conforme se observa do extrato em anexo. Outrossim, 

observo que o valor penhorado é irrisório observando o quantum devido, 

pois não alcança um percentual substancial do total da dívida, tenho, por 

isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia penhorada, sequer 
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mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da presente execução. 

Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de Processo Civil, e 

diante do princípio do resultado que deve pautar toda e qualquer 

execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada. Assim, 

venha o exequente, em dez (10) dias, aportar aos autos planilha 

atualizada do débito exequendo, bem como manifestar, requerendo o que 

entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008507-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE (AUTOR)

DAIANE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Intimação da parte autora para manifestar no processo 

quanto a carta de citação devolvida e requerer o que entender de direito. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de julho de 2018 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004804-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR FERREIRA LEMES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para comprovar nos autos o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 383990 Nr: 1410-85.2015.811.0002

 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: GYSELY ZILPHA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO BELA VISTA LTDA (PIRACANJUBA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO MAUTONE - 

OAB:SP 174.067

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, o que 

impossibilitará a realização da audiência anteriormente designada, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de agosto 

de 2018 às 14h30min. .

Cumpra-se, com as providências necessárias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 112568 Nr: 8162-54.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDINA ARAÚJO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos, etc.

Em consulta ao Sistema Renajud, nos termos postulados às fls. 98, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa no espelho que segue em anexo.

Desse modo, renove-se o mandado executório, nos termos da decisão de 

fls. 91.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 257306 Nr: 15391-60.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEO CENTER COLCHÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. C. REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sobre a consulta efetuada junto ao Sistema INFOJUD diga o exequente, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo sem qualquer provocação do credor, determino o 

arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição, excluindo-os do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, conforme determina o art. 2° 

do Provimento n. 10/2007 – CGJ, até a ocorrência de algum fato que 

justifique o desarquivamento ou nova provocação dos interessados.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 412907 Nr: 18283-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA BARBOSA MARTINS, HELENA 

BARBOSA MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DI GIORGIO BECK - 

OAB:44311, MARIO KESSLER DA SILVA NETO - OAB:43.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 8283-63.2015.811.0002 Código 412907

Vistos.

Verifica-se dos autos que no petitório de fls.82, a parte autora requer a 

expedição de novo mandado de citação e em sendo o caso requer ainda a 

citação por hora certa do Requerido.

Pois bem, para ser determinada a citação por hora certa, faz-se 

necessária a constatação pelo oficial de justiça de sua suspeita da 

ocultação do Requerido, nos termos do art. 252 do CPC.

 Ocorre que a certidão do meirinho de fls. 72, a princípio, não comprova 

que o Requerido está se furtando de ser citado.

Destarte, determino a renovação da citação do Requerido, deferindo os 

benefícios do art. 212 do CPC.

 Havendo a constatação pelo oficial de justiça de que o requerido está se 

ocultando da intimação, o que deverá ser certificado, desde já, fica 

autorizado à citação com hora certa, nos termos do art. 252 do CPC.

 Em sendo feita a citação com hora certa deverá a escrivã enviar ao réu 

carta dando-lhe ciência de tudo, nos termos do art. 254 do CPC.

Intime- se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 413989 Nr: 18909-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PAES DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY CÍCERO DE SOUZA, IVONE SOARES 
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DE SOUZA, FRENTE, LADO ESQUERDO, LADO DIREITO, FUNDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Contestação apresentada às fls. 76/171 foi 

apresentada dentro do prazo legal. Intimo a parte autora para apresentar a 

impugnação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 257306 Nr: 15391-60.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEO CENTER COLCHÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. C. REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido quanto à busca de endereço do réu, limitando as 

diligências aos órgãos e empresas disponibilizadas ao Poder Judiciário.

Para tanto, determinando que os autos permaneçam no gabinete, para as 

diligências necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297685 Nr: 18146-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON MARIA DE CARVALHO, ALCIDES ANTONIO DE 

AMORIM, ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA, ANTONIO BORGES, 

BENEDITO FAUSTINO DE CAMPOS BORGES, CARLOS EDUARDO DE 

ARAÚJO, Gonçalo de Campos Souza, DENI DOS SANTOS, EGÍDIO 

FERREIRA COIMBRA, EREMITO LEONALDO DOS SANTOS, FORTUNATA 

LEONEL DO NASCIMENTO, GERALDO BENEDITO BERGO, JOÃO BATISTA 

RAMOS, JOÃO CARLOS PINTO, NAIR FERREIRA DE ALMEIDA, JOSE DA 

CRUZ OLIVEIRA, PAULINO SILVIO DE CAMPOS, ANTONIO HONORATO 

CARNEIRO, SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS, JONAS DOS SANTOS, 

JOSÉ ERNESTO RABELO, JUNIO RAMOS DE MOURA, JORGE LUIZ 

CABRAL, MARIA DE LOURDES BORGES DA SILVA, MOACIR CARLOS 

PINTO, PANTALHÃO ANTONIO DOS SANTOS, VALDECIR SOARES DA 

SILVA, VALTEMIR MATEUS BARBOSA, VERGÍLIO AMANCIO DE MORAES, 

WALDEMIR MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE FRIGOPAM-FRIGORIFICO 

PORTAL DA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA 

STEFANELLO - OAB:3031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779, EDSON ABREU XAVIER - OAB:4915/MT

 Certifico que por erro no sistema o atual administrador da massa falida 

não foi intimado da decisão abaixo transcrita: "Vistos, em correição. Tendo 

em vista, a nomeação da E X LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. nos 

autos principais, determino a intimação do novo administrador judicial, para 

que, após a apresentação do relatório determinado nos autos principais 

(Cód. 23921), manifeste-se no prazo de 05 dias úteis, acerca do crédito 

do habilitante. Com a manifestação, remetam-se os autos ao Ministério 

Público. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342965 Nr: 10270-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE CAMPOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ROSA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 2.914,48 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 5.328,70, mas 

que não deve ser desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

executado via DJE (art. 854, §2º, CPC), podendo este suscitar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

3 – No mais, indique o credor, no prazo de 15 (quinze), outros bens do 

devedor passíveis de penhora, visando a execução do valor 

remanescente.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 286792 Nr: 6073-82.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAINE RIBEIRO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NOVA 

MUTUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Alfaro - OAB:15.941

 Vistos, etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 6.244,49 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 292547 Nr: 12371-90.2012.811.0002

 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: ELMIRA TEIXEIRA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349 SP

 Vistos, etc.

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte executada (fls. 136/137).

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 20.939,50 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 298088 Nr: 18588-52.2012.811.0002
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/ QD. 23 LOTE 02

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 18588-52.2012.811.0002 - Código. 298088

Vistos.

Em face da petição de fls. 52, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do supracitado 

Estatuto.

 Com efeito, cancelo a audiência de conciliação designada para o dia 02 

de julho de 2018 ás 14h00.

Custas, pagas inicialmente pelo autor.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 296789 Nr: 17164-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL - QD. 05 - LOTE 19

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 17164-72.2012.811.0002 - Código. 296789

Vistos.

Em face da petição de fls. 59, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do supracitado 

Estatuto.

 Com efeito, cancelo a audiência de conciliação designada para o dia 02 

de julho de 2018 ás 11h00.

Custas, pagas inicialmente pelo autor.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005178-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GARAVELO & CIA MASSA FALIDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO LUIZ KUGELMAS OAB - SP15335 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005178-94.2018.8.11.0002 

Vistos,etc. Em análise dos autos, não consta a informação de que foram 

recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte 

autora, para comprovar o recolhimento das custas referentes à 

distribuição da presente Carta Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de ser devolvida a missiva sem o devido cumprimento. 

Comprovado o pagamento das custas processuais, cumpra-se conforme 

deprecado. Caso contrário, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem 

manifestação, devolva-se a Carta Precatória ao juízo de origem constando 

no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso 

de novo encaminhamento (art. 390, da CNGC). Após, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande, 27 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005273-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005273-27.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande/MT, 28 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000659-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CENIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para no prazo de 10(dez) 

dias requerer o que de Direito.: , 3 de julho de 2018 ARLECI BENEVIDES 

DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 403214 Nr: 13023-05.2015.811.0002

 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: AMAURI VILARINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:MT 16.409, RODRIGO BRANDAO CORREA - OAB:MT 

16.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora abandonou a causa por mais de trinta (30) dias, não 

promovendo ato que lhe competia, sendo determinada a intimação pessoal 

da parte autora, tendo sido devidamente intimada por edital conforme 

certidão (fl.71), sob pena de extinção do feito, decorrendo prazo sem 

manifestação conforme certidão de fl. 74.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º do Novo Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito. 
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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.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 295158 Nr: 15363-24.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE ANUNCIAÇÃO

 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,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Maria José de Anunciação, em que suscita 

excesso de execução ao argumento de que o pagamento das diferenças 

salariais para progressão funcional será realizado com o valor do 

vencimento básico da carreira, sendo que equivocadamente foi utilizado o 

valor referente a proventos obtidos mensalmente; que com a edição de 

novas leis posteriores a Lei 2.361/2001 houve uma regularidade do 

reenquadramento, consequentemente influenciando no salário do servidor 

da educação; e ainda, que não foram observados os juros de mora e 

correção monetária aplicados nas condenações impostas à Fazenda 

Pública.

A parte impugnada aceitou o valor encontrado a título de diferenças 

apuradas, porém discordou no tocante aos juros de mora e correção 

monetária aplicada ante a grande diferença encontrada nos cálculos de 

liquidação.

Feito o registro. “Ab initio”, no tocante aos honorários de sucumbência, 

tratando-se de honorários em valor certo (R$ 1.000,00), os juros de mora 

e correção monetária devem ser computados a partir do trânsito em 

julgado da decisão que restou fixado o seu valor, nos termos do art. 85, § 

16 do NCPC, qual seja 15/09/2016, fl. 150.

E ainda, do cálculo exequendo deve ser excluído o período executado nos 

autos da ação mandamental nº 6816-63.2010-811.0002 (246843), 

observado o acórdão de fl. 148 e, os valores devem ser corrigidos, 

considerando a seguinte sistemática sobre os juros de mora e atualização 

monetária: juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Nota-se, que a correção monetária desde a data em que cada parcela 

deveria ter sido paga e juros de mora a partir da citação válida, fl. 148.

Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os 

cálculos diga a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e expeça-se RPV ou 

Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários 

contratuais nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos 

autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor 

(RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 

dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 95342 Nr: 4889-04.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 BENEDITA JOANA DE CARVALHO, LUIS 

ADIR DE CARVALHO, SEBASTIANA DA GUIA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. ANDRÉ GONÇALVES 

MELADO - OAB:8075, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Torno sem efeito o despacho de fl. 235. Observo que foi interposto 

recurso de apelação de decisão interlocutória (fls. 224 e 226-229), de 

modo que o recurso escolhido pela parte interessada não é cabível, sendo 

inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em virtude da presença de 

erro grosseiro. Dessa maneira, em virtude da ausência de requisito de 

admissibilidade, deixo de receber o recurso da parte autora. Certificado o 

decurso de prazo para interposição do recurso adequado, prossiga-se o 

feito no cumprimento da decisão de fl. 224. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 380794 Nr: 27347-34.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL BORGES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual conheço do 

recurso, entretanto, no mérito, devem ser rejeitados.

A parte recorrente não demonstrou a existência de nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC que pudesse justificar a 

oposição dos presentes embargos, mas mero inconformismo em relação à 

decisão proferida.

Na verdade, o que pretende a parte Embargante é a substituição da 

decisão por outra que lhe seja mais favorável, o que não é permitido na 

presente via dos embargos.

Assim sendo, a irresignação da parte Embargante contra a decisão 

proferida deverá ser manifestada na via própria e não em sede de 

embargos declaratórios, restando mantida a decisão, tal como lançada.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 230689 Nr: 10817-28.2009.811.0002

 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: FRANCISCO BATISTA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRÍCIA DA SILVA 

BARROS. - OAB:14.354, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI - 

OAB:8400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 289127 Nr: 8659-92.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SILVANAVIEIRA DE OLIVEIRA, EDMARTA APARECIDA 

DOS SANTOS, MARIA MADALENA DOS SANTOS, OLINDA MARIA RENTZ 

DE VASCONCELOS LAURO, REGINA MARTINS PESSOA, ANICE 

MENEGUETE SOUZA, OSVALDO BRASILIANO DE SOUZA, MARIA LUCIA 

PEREIRA DE SOUZA, MARIA APARECIDA BRANDÃO, ADVALDO 

APARECIDO MANICURDI, CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora abandonou a causa por mais de trinta (30) dias, não 

promovendo ato que lhe competia, sendo determinada a intimação pessoal 

da parte autora (fl.54), tendo sido devidamente intimada por edital 

conforme certidão (fl.61), sob pena de extinção do feito, decorrendo 

prazo sem manifestação conforme certidão de fl. 64.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º do Novo Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito. 

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.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 322199 Nr: 18616-83.2013.811.0002

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA, MURILO 

DOMINGOS, BOLANGER JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VENDRUSCULO 

POSSARI - OAB:12811, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203, LUCIANE COSTA POSSARI - OAB:17.643, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007, impulsiono 

o presente feito INTIMANDO o Requerido MURILO DOMINGOS, por seu 

procurador, para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo de 15 

(quinze) dias. Conforme deliberações em audiência de fls.518-v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 232257 Nr: 12343-30.2009.811.0002

 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: CÍCERO BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO aos requeridos, por intermédio de 

seus procuradores, para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca da 

proposta dos honorários periciais de fls. 774/785.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 453085 Nr: 13276-56.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNEDY DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA SILVA GONÇALVES - 

OAB:12.320/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MICHELE TAQUES PEREIRA BAÇAN, médica, devidamente inscrita no 

CRM/MT sob o nº 5752, com endereço profissional em Cuiabá- MT, 

honrando com sua nomeação para funcionar como Perita Judicial no 

processo nº 13276-56.2015.811.0002 cód.  453085,  vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, designar data para a 

realização de perícia médica para comprovação da (in)capacidade 

laborativa da parte Autora.

 Requer, que cientifiquem as partes, que a perícia será realizada no dia 14 

de Agosto de 2018 às 13:00 horas, no EDIFICIO WORK TOWER 

LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2754, 9º ANDAR, SALA 

908, CUIABÁ. Devendo o(a) autor(a) comparecer à perícia médica de 

posse de todo e qualquer exame complementar que tenha realizado 

(antigo e recente), as receitas e medicações em uso atual, para embasar 

o laudo pericial, sob pena de julgar a prova prejudicada. Deverá o paciente 

chegar meia hora antes e apresentar uma cópia Xérox desses exames, 

para serem anexados ao laudo e trazer o filme das imagens e não 

somente o laudo. Intime-se os respectivos advogados, para 

acompanhamento dos trabalhos.

Nestes termos.

P. Deferimento.

Cuiabá, 03 de Julho de 2018.

MICHELE TAQUES PEREIRA BAÇAN

CRM/MT 5752

MÉDICO(A) PERITO(A) DO JUÍZO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 385549 Nr: 2357-42.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMBERG ALMEIDA BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

SEBASTIAO DOS REIS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:MT 14.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILLA MACHADO - 

OAB:15359, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - OAB:OAB-MT 

15436

 Diante do exposto, com fulcro no art. 55 do NCPC, reconheço a conexão 

e determino a remessa destes autos ao Juízo da Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta comarca, onde primeiro foi 

distribuída e despachada a ação registrada sob o n. 

25064-72.2013.811.0002 (código 328765), segundo o Sistema APOLO, no 

dia 2.12.2013, bem anterior que a distribuição deste processo que tramita 

perante este juízo, ocorrida em 06/02/2015.Procedidas as devidas baixas, 

remetam-se os presentes autos àquele juízo, com urgência.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 248527 Nr: 8164-19.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISLENE DE CAMPOS COELHO E OLIVEIRA, 

JOSINETE RODRIGUES DE MORAES QUEIROZ, MARIA JOSÉ DE CAMPOS 

OLIVEIRA, SUSETTE DOMINGOS DA SILVA, SUZAN MARIAM CAMPOS 

BORGES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 
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Sentença em desfavor de Francislene de Campos Coelho e Outras, em 

que suscita excesso de execução ao argumento de que o pagamento das 

diferenças salariais para progressão funcional será realizado com o valor 

do vencimento básico da carreira, sendo que equivocadamente foi 

utilizado o valor referente a proventos obtidos mensalmente; que com a 

edição de novas leis posteriores a Lei 2.361/2001 houve uma regularidade 

do reenquadramento, consequentemente influenciando no salário do 

servidor da educação; e ainda, que não foram observados os juros de 

mora e correção monetária aplicados nas condenações impostas à 

Fazenda Pública.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva, sustentando que o 

enquadramento e o pagamento das diferenças dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que fazem jus, tem que ser 

efetuados com base na Lei 2.361/2001. Afirmam que a diferença dos 

vencimentos se mantem mesmo após a promulgação das Leis 3.505/2010, 

3.797/2012, 3.759/2012, 4.007/2014, 4.093/2015 e 4.163/2016, eis que o 

novo enquadramento determinado pelas referidas normas não foi efetuado 

tendo por base o valor do vencimento inferior àquele que seria devido, 

caso observado a promoção objeto desta ação, ferindo assim os ditames 

da Lei Maior, que assegura a irredutibilidade dos vencimentos.

Com efeito, em se tratando de liquidação consubstanciada em cálculo 

complexo, a apuração deverá ser realizada em sede de perícia contábil 

porque, mesmo que o julgador tenha conhecimentos técnicos contábeis 

ele não pode se valer de tal para reconhecer como válidos os cálculos 

apresentados pela parte Exequente, e, tampouco, acolher os argumentos 

lançados pela parte Executada, hipótese em que é necessário o suporte 

de um expert.

Neste particular, conforme determinado na sentença, o valor devido, se 

houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza 

do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos termos 

do art. 509, inciso I, do CPC.

Desde modo, com fulcro no art. 465 e seguintes do CPC, nomeio o Sr. 

GERSON FANAIA PEREIRA, Contador CRC/MT 008440-007, com endereço 

profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Sala 1010, Edifício Helbor 

Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 78.048-250, Telefone 065 

3023-5412 e 65 9981-0779, fanaiar@terra.com.br ,para a realização da 

perícia contábil, a fim de apurar inequivocamente as diferenças salariais 

decorrentes do enquadramento e/ou promoção de classes da parte 

exequente, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

com estrita observância ao que foi determinado na sentença e no 

acórdão, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto os 

documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Ademais, intime-se o Sr. Perito para, em cinco (05) dias, apresentar 

proposta de honorários e cumprir as demais providências do art. 465, § 

2º, do CPC.

Após, intime-se a Fazenda executada para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da proposta de honorários periciais apresentados, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, passando-se à fase do art. 95, do CPC.

Feito o depósito, intime-se o Sr. Perito com cópia dos quesitos das partes, 

caso venham para os autos, para que ele marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento.

A seguir, intime-se o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Por conseguinte, intimem-se as partes a 

manifestarem no prazo legal, podendo o assistente técnico de cada uma 

delas apresentar parecer, em igual prazo (art. 477, §1º, do CPC). Ficam as 

partes intimadas para acompanharem todos os termos da presente 

liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 293465 Nr: 13432-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCINEY DIAS FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

No presente caso, não houve impugnação ao presente cumprimento de 

sentença, conforme certidão de fl. 184. Sobrevindo determinação judicial 

de elaboração de novos cálculos pelo contador judicial, observando o 

termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária, bem 

como os índices de atualização (fls. 185 e 187), tendo ambas as partes se 

insurgido sobre o cálculo judicial (fls. 193/208). Assim sendo, verifico que 

a divergência está tão somente em relação ao termo inicial da correção 

monetária, o qual determinei a partir do novo arbitramento em 03/02/2016, 

razão pela qual homologo os cálculos apresentados às fl. 187 em 

benefício de Elciney Dias Falcão (dano moral) e Rubia Simone Leventi 

(honorários de sucumbência), para os devidos fins de direito.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e expeça-se RPV ou 

Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários 

contratuais nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos 

autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor 

(RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 

dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 90077 Nr: 11312-14.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CAETANO STUCCHI, CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

No caso em apreço, o presente cumprimento de sentença foi embargado, 

sobrevindo determinação judicial de elaboração de novos cálculos (fls. 

110 e verso), o que foi cumprido pela parte Exequente apresentando 

novos cálculos às fls.115/116. Assim sendo, homologo os cálculos 

apresentados às fls. 115/116 em benefício de Carlos Honório de Castro, 

para os devidos fins de direito.

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, certifique-se e expeça-se RPV ou Precatório, 

conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários contratuais 

nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos autos, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Às providências.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002249-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARTINHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARIA HELENA RONDON LUZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação de ID n. 13452619 tempestivamente protocolada. 

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, 2018-07-03

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005404-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVIANA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de “Reclamação Trabalhista” intentada por JOVIANA 

ALVES DOS SANTOS, qualificada nos autos, em face da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

pessoa jurídica de direito público, também qualificada, na qual se objetiva, 

em antecipação de tutela, seja o reclamado compelido a anotar e dar baixa 

na CTPS da requerente, bem como a disponibilizar as guias e inscrição ao 

benefício de seguro desemprego, pelos fatos e fundamento expostos na 

inicial. Alega, a autora, ter sido contratada pelo Município de Várzea 

Grande em 1.5.2009, tendo laborado na função de serviços gerais, 

desempenhando suas atividades no Pronto-Socorro Municipal, até 

21.6.2018, quando, então, foi dispensada sem justo motivo. Por tais 

motivos, entendendo fazer jus às verbas rescisórias e aos direitos 

trabalhistas previstos na CLT, pede a concessão da medida antecipatória. 

O pedido veio instruído com diversos documentos. É o relatório. Decido. O 

pedido, como se vê, está ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do 

Código de Processo Civil, valendo assinalar que o caput desse artigo 

exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em tela, é de fácil constatação a ausência dos 

requisitos acima descritos, primeiramente pela própria natureza 

administrativa do contrato temporário descrito na inicial, previsto no art. 37, 

II, da Constituição Federal, que não confere aos contratados os direitos 

previstos na CLT, como pretendido, o que afasta a probabilidade do direito 

invocado, segundo porque eventual verba trabalhista reconhecida em 

favor da demandante lhe será conferida ao final da demanda, acrescida 

de juros e correção monetária, não se visualizando, assim, risco de dano 

ao resultado útil do processo. Diante do exposto, não preenchidos os 

requisitos necessários à concessão da medida requerida, com fulcro nos 

artigos 294 e 300 do CPC, indefiro o pedido. Tendo em vista que a parte 

autora não manifestou desinteresse na audiência de conciliação, com 

fulcro no art. 334 do CPC, designo para o dia 10 de outubro de 2018, às 

14h, o ato conciliatório, devendo ser citado o réu dos termos da ação 

para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer 

das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no 

prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98, do CPC. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005460-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOEL CARVALHO MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005809-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA (AUTOR)

JAQUELINE MARCELINO PITA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Segundo se infere da peça identificada no Id. 13433461, 

protocolizada em 29.5.2018, há mais de 30 (trinta) dias, o requerido solicita 

a requisição de servidores públicos arrolados como testemunhas para 

comparecimento à audiência de instrução de julgamento designada para 

amanhã (4.7.2018). Contudo, a secretaria deste juízo não impulsionou o 

processo com a requisição de tais servidores, conforme recomenda o art. 

455, § 4º, III, do Código de Processo Civil, tampouco submeteu a referida 

peça à conclusão deste juízo, o que certamente inviabilizará a realização 

do ato processual dada a exiguidade do tempo. Por essas razões, 

redesigno a audiência para o dia 5.9.2018, às 14h, determinando à 

Secretaria sejam feitas as intimações necessárias, observando-se 

fielmente as prescrições legais, inclusive o que prevê o § 4º, III, do art. 

455, do CPC, cabendo ao Sr. Gestor Judiciário esclarecer o impasse. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005452-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DE SOUZA (RÉU)

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ANTONIO CORDEIRO FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI OAB - MT21131/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVONE GONCALVES DA MOTA (TESTEMUNHA)

MARIA ALBERTINA DA COSTA CAMPOS (TESTEMUNHA)

ADAIR MARIA MORAES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

BELMA DOS SANTOS LEMES (TESTEMUNHA)

 

Vistos, Segundo se infere da peça identificada no Id. 13040424, 

protocolizada em 4.5.2018, há mais de 30 (trinta) dias, o requerido solicita 

a requisição de servidores públicos arrolados como testemunhas para 

comparecimento à audiência de instrução de julgamento designada para 

amanhã (4.7.2018). Contudo, a secretaria deste juízo não impulsionou o 

processo com a requisição de tais servidores, conforme recomenda o art. 

455, § 4º, III, do Código de Processo Civil, tampouco submeteu a referida 

peça à conclusão deste juízo, o que certamente inviabilizará a realização 

do ato processual dada a exiguidade do tempo. Por essas razões, 

redesigno a audiência para o dia 5.9.2018, às 16h, determinando à 

Secretaria sejam feitas as intimações necessárias, observando-se 

fielmente as prescrições legais, inclusive o que prevê o § 4º, III, do art. 

455, do CPC, cabendo ao Sr. Gestor Judiciário esclarecer o impasse. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 430195 Nr: 933-28.2016.811.0002

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORE DO ENSINO PUBLICO 

- SINTEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 
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direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 430907 Nr: 1425-20.2016.811.0002

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP SUBSEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 47220 Nr: 2396-93.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDOR BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, JULIO MARQUES, JOSE INACIO LOUÇÃO, OSWALDO MARQUES, 

EDEGAR CARLOS CHIODELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR AUTÁRQUICO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:6868

 Certifico que tendo sido solicitado a inclusão deste processo na pauta de 

leilão da Central de Praças e Leilões, e tendo estes autos permanecido no 

escaninho no aguardo da confirmação da inclusão para posterior 

expedição de intimações necessárias à realização do ato, e por não ter 

apostado aos autos tal informação deixou-se de proceder as intimações, 

de forma a inviabilizar a realização de eventual praça designada para os 

dias 3 e 4.7.2018, razão pela qual impulsiono este feito, o remetendo ao 

setor de expedição para que seja solicitado à Central de Praças e Leilões 

a designação de nova data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 308347 Nr: 4306-72.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLANAGEM CAMPOS NOVOS LTDA, 

PATRICIA APARECIDA SURDI, JOSE QUIRINO PEREIRA, ZULEIDE FERRARI 

SURDI, NESIO SURDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DIAS - OAB:16127

 Vistos,

Verifica-se nos autos ter havido bloqueio na conta bancária da executada 

Zuleide Ferrari Surdi e subsequente extinção da execução por desistência 

com ordem de desbloqueio dos valores e de transferência desses 

valores.

Todavia, levando-se em conta que a conta bancária informada para essa 

transferência está em nome de terceira pessoa e considerando também 

que a assinatura aposta na procuração de fl. 69 difere daquelas apostas 

nos documentos de fl. 70, determino seja intimado o subscritor da peça 

para esclarecer a situação, indicando, se o caso, conta bancária da 

própria executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 248012 Nr: 7711-24.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIANA NUNES JANUÁRIA OHARA, ISLIENE 

AUXILIADORA CORREA DE MAGALHÃES, IVETE DE QUEIROZ PORTO, 

MARIA GENI PEREIRA BILIO, SELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Segundo se infere dos autos, os valores cobrados pelas exequentes 

exigem cálculo complexo que foge à competência da contadoria judicial. 

Assim, para apuração do montante efetivamente devido à cada uma das 

servidoras, nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, contador 

CRC/MT 1.940/0-2, que deverá realizar a perícia contábil com base nos 

dados e documentos apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 271250 Nr: 13404-52.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE SOUZA FILHO, ELECILDES FORTES 

E SILVA, JOSE DO CARMO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, os cálculos de fls. 

282 e 285. Expeça-se as correspondentes requisitórios.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 432464 Nr: 2436-84.2016.811.0002

 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: JOÃO FRANCISCO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 254301 Nr: 12717-12.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DORACY IZABEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fls. 

280-281. Expeça-se as correspondentes ordens requisitórias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 388584 Nr: 4474-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CATARINA CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 449610 Nr: 11695-06.2016.811.0002

 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: WALDIRSON BENEDITO MORAIS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente o autor acerca de decisão de fl. 123-124, com 

prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas iniciais do 

processo. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 267938 Nr: 6706-30.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZULMIRA MARIA LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos pelo INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a decisão de fls. 

169-170, alegando haver contradição quanto à fixação dos honorários 

com base no proveito econômico obtido, já que sucumbiu apenas de parte 

da execução e contra o despacho de fl. 174, argumentando que o cálculo 

do contador foi homologado sem se verificar que o termo final do benefício 

foi aplicado incorretamente. (...) Diante do exposto, por não restar 

caracterizada qualquer omissão ou contradição no decisum, com fulcro no 

art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de 

declaração. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 262768 Nr: 3540-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDMAEDRNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168

 Vistos.

 Diante do teor da certidão retro, acolho o pedido de fl. 167, devoldo o 

prazo à parte para eventual interposição de recurso, obsrvando-se o 

prazo legal. Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 392975 Nr: 7162-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDMILA ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236, ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - 

OAB:9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se novamente o executado para realizar o depósito da verba 

honorária no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio. Decorrido em 

branco o prazo, conclusos para constrição.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 502929 Nr: 15289-91.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAJ PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER BERNARDES - 

OAB:OAB/MT15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Observa-se da inicial dos presentes “Embargos à Execução”, que 

a embargante oferta à penhora “obrigações ao portador, emitidos pela 

Eletrobrás n. 1524585 Centrais Elétricas Brasileiras S. A., empréstimo 

compulsório com valor atual superior ao reivindicado pela exequente” 

(sic),(...) "As Obrigações ao Portador, emitidas pela Eletrobrás em 

decorrência de Empréstimo Compulsório, não possuem a liquidez e a 

certeza necessárias para a garantia da execução fiscal (...)" (TRF1 – 

AGA/GO n. 0052324-84.2009.4.01.0000 – Sétima Turma, Rel. Des. Federal 

José Amilcar Machado, Rel. Conv. Juiz Federal Rodrigo de Godoy Mendes, 

p. e-DJF1 p.704 de 22.11.2013).Isso porque o referido título possui 

liquidação duvidosa, tendo em vista ostentar cotação em bolsa (EREsp 

933.048/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 24/11/2008; 

EREsp 836.143/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJU de 

06.08.07; AgRg no REsp 952.982/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

02.10.08; REsp 1035999/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 05.09.08), 

cabendo pontuar que, diferentemente do alegado pela embargante, os 

títulos em questão não possuem natureza de debênture, mas de 

empréstimo compulsório instituído por lei. Aliás, "o Superior Tribunal de 

Justiça consolidou o entendimento de que os títulos emitidos pela 

Eletrobrás em decorrência do empréstimo compulsório sobre energia 

elétrica instituído pela Lei n. 4.156/62 são obrigações ao portador, e não 

debêntures” (REsp 1.050.199/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, recurso 

repetitivo).Desta feita, diante da iliquidez e incerteza do título ofertado à 

penhora e, consequentemente, da impossibilidade de garantia da 

execução, resta inviável a aceitação do título de obrigação ao portador 

ofertado. Quanto ao imóvel ofertado, diante da discordância do embargado 

e levando-se em conta a não observância à gradação legal prevista no 

art. 11, da Lei n. 6.830/80, torno ineficaz a indicação e, por consequência, 

determino a suspensão dos embargos até que seja garantido o juízo. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 445936 Nr: 9917-98.2016.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A despeito da petição retro, em que a parte autora pretende a execução 

da sentença, há que se esclarecer que a execução se deu antes mesmo 

de transitar em julgado a sentença para a parte ré, conforme se infere da 

certidão retro. Além disso, por se tratar de sentença ilíquida, houve 

recurso de ofício, segundo se vê da pg. 63.

 Assim sendo, antes de se determinar a intimação do réu acerca da 

execução, deverão os autos ser remetidos à instância superior para os 

devidos fins.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 31762 Nr: 1447-06.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSIA CILENE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, MARIA NELI GARCEZ DE SOUZA - OAB:3054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

- OAB:

 Vistos,

Tendo em vista que o valor de R$ 71,95 (setenta e um reais e noventa e 

cinco centavos), trata-se de encargos do Imposto de Renda referente a 

expedição do RPV em favor da parte exequente, confome se verifica nos 

documentos de fls. 360-361, torno sem efeito o ordenado no despacho de 

fl. 352, apenas no que se refere a vinculação do referido valor ao 

processo, com posterior expedição de alvará e, por conseguinte, 

determino seja intimada a parte exequente para exarar o seu interesse no 

prosseguimento do feito em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 314445 Nr: 10715-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIA ROSA COLAR GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA ( PRONTO SOCORRRO 

E HOSPITAL MUNICIPAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDROCORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a flagrante discrepância verificada entre o teor da petição 

de fls. 278-280 e as planilhas que a acompanham, determino seja intimado 

o subcritor da referida peça para, em 10 (dez) dias esclacer o impasse. 

Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332013 Nr: 765-94.2014.811.0002

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DIAS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que o despacho de fl. 199 está equivocado, uma vez que 

restou decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, de modo que a execução deverá ser processada pelo 

rito do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC.

 Assim sendo, torno sem efeito o referido despacho e, por consequência, 

nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para 

realização de perícia contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a 

alegada perda salarial por parte das servidoras, com base nos dados e 

documentos apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338361 Nr: 6592-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: UDIMAR FEREIRA

 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.

Segundo se infere dos autos, os valores cobrados pelo exequente exigem 

cálculo complexo e análise à legislação municipal e coeficientes nelas 

estabelecidos, a fim de se aferir qual o montante efetivamente devido à 

servidora, o que foge à competência da contadoria judicial.

 Assim, para apuração desses valores, nomeio o Sr. BENTO CASSIANO 

DE OLIVEIRA, contador CRC/MT 1.940/0-2, que deverá realizar a perícia 

contábil com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349067 Nr: 15103-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE GONÇALVES DE MOTA

 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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 612 de 638



 Vistos.

Segundo se infere dos autos, os valores cobrados pela exequente exigem 

cálculo complexo que foge à competência da contadoria judicial. Assim, 

para apuração do montante efetivamente devido à servidora, nomeio o Sr. 

BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, contador CRC/MT 1.940/0-2, que deverá 

realizar a perícia contábil com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 347449 Nr: 13802-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GONÇALINA JOSEFA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) . Desse modo, restando parcialmente configurado o excesso de 

execução apontado, acolho a impugnação apenas no que se refere à 

base de cálculo das diferenças salariais do enquadramento e, por 

consequência, determino seja intimada a parte exequente para juntar aos 

nova planilha do débito, observando as prescrições acima, devendo, 

ainda, juntar aos autos o valor atualizados dos honorários advocatícios, 

no prazo de 10 (dez) dias. Considerando que o embargante decaiu de 

parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, 

caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” 

entre os litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor 

executado e o valor devido), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, 

devendo a verba ser suportada em igual proporção entre as partes. Os 

honorários devidos à parte autora deverão ser acrescidos no valor do 

débito principal (§ 13º). Suspendo a cobrança em relação à parte 

exequente pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até que perca a condição de 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 

Juntada aos autos a nova planilha, à contadoria para aferição, em 5 

(cinco) dias, vindo-me, após, conclusos para homologação do cálculo. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 201418 Nr: 12102-27.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOZIMARE CASTILHO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Sendo assim, condeno as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico obtido (diferença entre o valor executado e o valor 

devido), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo a verba ser 

suportada em igual proporção entre as partes. Os honorários devidos à 

parte autora deverão ser acrescidos no valor do débito principal (§ 13º). 

Suspendo a cobrança em relação à parte exequente pelo prazo de 5 

(cinco) anos ou até que perca a condição de beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Juntada aos autos a nova 

planilha, conclusos para homologação do cálculo. Determino seja a parte 

autora intimada pessoalmente e através de seu patrono para promover a 

execução da verba principal, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338369 Nr: 6600-63.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS LEITE

 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:

 (...) . Outrossim, em que pese a exequente ter apontado erro na aplicação 

dos índices de juros e correção monetária pela parte executada, é certo 

que o excesso de execução alegado por esta se resume apenas à base 

de cálculo utilizado como parâmetro para a fixação das diferenças do 

enquadramento, como afirmado acima, de modo que a execução não 

merece reparo nesse ponto. Desta feita, mostrando-se flagrante o 

excesso de execução apontado, acolho o pedido formulado na 

impugnação, a fim de determinar a intimação da exequente para juntar aos 

autos nova planilha atualizada do débito, retificando o cálculo nos moldes 

acima, utilizando o vencimento/salário base da servidora em cada período, 

com os índices de juros e correção monetária já estabelecidos na 

sentença/acórdão, devendo, ainda, juntar aos autos o valor atualizados 

dos honorários advocatícios. Condeno a exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da causa e o pouco tempo exigido para o 

serviço do profissional.Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a 

cobrança da verba honorária pelo prazo de 5 anos ou até quando 

cessada a condição dos autores de beneficiários (art. 98, § 3º, do 

CPC).Juntada aos autos a planilha e conferida pela contadoria judicial, 

conclusos para homologação do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 29 de junho de 2018.JONES GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 369663 Nr: 19176-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLINICA DIETETICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PÓVOAS LEMOS - 

OAB:7723/OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de “execução de sentença” promovida por Clínica 

Dietética Ltda, na qual se pretende o recebimento da quantia de R$ 

462.393,47 (quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e 

três reais e quarenta e sete centavos) proveniente da condenação, mais 

honorários de R$ 7.962,80 (sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e 

oitenta centavos). Em impugnação à execução, o executado aponta um 

excesso no valor R$ 69.697,26 (...) Desse modo, restando configurado o 

apontado excesso de execução, acolho a impugnação e, por 

consequência, homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o 

cálculo de fl. 213, determinando a expedição da correspondente ordem 

requisitória. Quanto à verba honorária, solicite-se junto ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência a elaboração do cálculo do débito 

devido, nos termos do Provimento n. 11/2017-CM, vindo-me, após, 

conclusos para homologação.Condeno a exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido (diferença apurada entre o valor executado e o 

efetivamente devido), nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da causa e o tempo exigido para o 

serviço do profissional.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338359 Nr: 6590-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIL ALMEIDA DE ARRUDA

 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:

 (...) .Cabe esclarecer, ainda, que a tradução “vencimentos” contida na 

sentença não se referiu à inclusão de todas as verbas recebidas pela 

autora para fins de apuração das diferenças salarias de enquadramento, 

mas aos vencimentos mensais de acordo com os coeficientes de cada 

período. Outrossim, em que pese a exequente ter apontado erro na 

aplicação dos índices de juros e correção monetária pela parte executada, 

é certo que o excesso de execução alegado por esta se resume apenas à 

base de cálculo utilizado como parâmetro para a fixação das diferenças 

do enquadramento, como afirmado acima, de modo que a execução não 

merece reparo nesse ponto. Desta feita, mostrando-se flagrante o 

excesso de execução apontado, acolho o pedido formulado na 

impugnação, a fim de determinar a intimação da exequente para juntar aos 

autos nova planilha atualizada do débito, retificando o cálculo nos moldes 

acima, utilizando o vencimento/salário base da servidora em cada período, 

com os índices de juros e correção monetária já estabelecidos na 

sentença/acórdão, devendo, ainda, juntar aos autos o valor atualizados 

dos honorários advocatícios. Condeno a exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da causa e o pouco tempo exigido para o 

serviço do profissional.Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a 

cobrança da verba honorária pelo prazo de 5 anos ou até quando 

cessada a condição dos autores de beneficiários (art. 98, § 3º, do 

CPC).Juntada aos autos a planilha e conferida pela contadoria judicial, 

conclusos para homologação do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 336489 Nr: 4919-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE FERREIRA DE CAMPOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) . Outrossim, em que pese a exequente ter apontado erro na aplicação 

dos índices de juros e correção monetária pela parte executada, é certo 

que o excesso de execução alegado por esta se resume apenas à base 

de cálculo utilizado como parâmetro para a fixação das diferenças do 

enquadramento, com afirmado acima, de modo que a execução não 

merece reparo nesse ponto. Desta feita, mostrando-se flagrante o 

excesso de execução apontado, acolho o pedido formulado na 

impugnação, a fim de determinar a intimação da exequente para juntar aos 

autos nova planilha atualizada do débito, retificando o cálculo nos moldes 

acima, utilizando o vencimento/salário base da servidora em cada período, 

com os índices de juros e correção monetária já estabelecidos na 

sentença/acórdão, devendo, ainda, juntar aos autos o valor atualizados 

dos honorários advocatícios. Condeno a exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da causa e o pouco tempo exigido para o 

serviço do profissional.Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a 

cobrança da verba honorária pelo prazo de 5 anos ou até quando 

cessada a condição dos autores de beneficiários (art. 98, § 3º, do 

CPC).Juntada aos autos a planilha e conferida pela contadoria judicial, 

conclusos para homologação do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 248931 Nr: 8471-70.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DELIVALDO ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, não restando configurado o apontado excesso de 

execução e levando-se em conta que a planilha exequenda é de 

novembro de 2016, determino seja a exequente intimada para, em 10 (dez) 

dias, trazer aos autos novo cálculo atualizado do débito, vindo-me, após, 

conclusos para sua homologação, depois de conferido pela contadoria 

judicial. Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (excesso 

apontado), nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, levando-se em 

conta a natureza da causa e o pouco tempo exigido para o serviço do 

profissional, devendo esse valor ser acrescido ao valor do débito 

principal, nos termos do § 13º, do referido artigo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 347447 Nr: 13800-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LAURA VERGINIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) . Desse modo, restando parcialmente configurado o excesso de 

execução apontado, acolho a impugnação apenas no que se refere à 

base de cálculo das diferenças salariais do enquadramento e, por 

consequência, determino seja intimada a parte exequente para juntar aos 

nova planilha do débito, observando as prescrições acima, devendo, 

ainda, juntar aos autos o valor atualizados dos honorários advocatícios, 

no prazo de 10 (dez) dias. Considerando que o executado decaiu de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor executado e 

o valor devido), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo a 

verba ser suportada em igual proporção entre as partes. Os honorários 

devidos à parte autora deverão ser acrescidos no valor do débito principal 

(§ 13º). Suspendo a cobrança em relação à parte exequente pelo prazo 

de 5 (cinco) anos ou até que perca a condição de beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Juntada aos autos a nova 

planilha, à contadoria para aferição, em 5 (cinco) dias, vindo-me, após, 

conclusos para homologação do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 336490 Nr: 4920-43.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANDRA NASSARDEN

 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:

 (...).Cabe esclarecer, ainda, que a tradução “vencimentos” contida na 

sentença não se referiu à inclusão de todas as verbas recebidas pela 

autora para fins de apuração das diferenças salarias de enquadramento, 

mas aos vencimentos mensais de acordo com os coeficientes de cada 

período. Desta feita, mostrando-se flagrante o excesso de execução 

apontado, acolho o pedido formulado na impugnação, a fim de determinar a 

intimação da exequente para juntar aos autos nova planilha atualizada do 

débito, retificando o cálculo nos moldes acima, utilizando o 

vencimento/salário base da servidora em cada período, com os índices de 

juros e correção monetária já estabelecidos na sentença/acórdão, 

devendo, ainda, juntar aos autos o valor atualizados dos honorários 

advocatícios. Condeno a exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta 

a natureza da causa e o pouco tempo exigido para o serviço do 

profissional.Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da 

verba honorária pelo prazo de 5 anos ou até quando cessada a condição 

dos autores de beneficiários (art. 98, § 3º, do CPC).Juntada aos autos a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 614 de 638



planilha e conferida pela contadoria judicial, conclusos para homologação 

do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247957 Nr: 7691-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CELESTINA EUGÊNIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7691-33.2010.811.0002 (código n. 247957)

“Cumprimento de Sentença”

Vistos,

Cuida-se de “execução de sentença” promovida por Celestina Eugênia de 

Almeida, na qual se pretende o recebimento da quantia de R$ 86.052,34 

(oitenta e seis mil, cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos) 

referente às parcelas em atraso de benefício previdenciário e a quantia de 

R$ 7.754,53 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e 

três centavos) referente aos honorários advocatícios.

 Em impugnação, o executado sustenta excesso de execução, atribuindo 

à aplicação incorreta do termo final do benefício, das parcelas já pagas a 

exequente administrativamente, à aplicação equivocada dos índices de 

juros e correção monetária, bem como à inclusão indevida da gratificação 

natalina.

 Pede, assim, a procedência da impugnação, com o reconhecimento do 

excesso.

 Em petição retro, a exequente concorda com os termos da impugnação.

 É o relatório.

Decido.

Concordando a exequente com o excesso apontado, desnecessária se 

torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se o acolhimento do 

pedido.

Por consequência, homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de fl. 114. Expeça-se as correspondentes ordens requisitórias.

 Condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 7º, do CPC.

 Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba 

honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a condição 

de beneficiária (art. 98, § 3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349064 Nr: 15100-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE EROTILDES DA SILVA DIAS

 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:

 Autos n. 15100-21.2014.811.0002 (código n. 349064)

“Cumprimento de Sentença”

Vistos,

Cuida-se de “execução de sentença” promovida por Valdete Erotildes da 

Silva Dias, na qual se pretende o recebimento da quantia de R$ 61.131,52 

(sessenta e um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos) 

referente às verbas de enquadramento mais R$ 1.000,00 (um mil reais) 

referente aos honorários advocatícios.

 Em impugnação, o executado sustenta excesso de execução no valor de 

R$ 5.844,08 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oito 

centavos).

 Na sequência a exequente concorda com os termos da impugnação e 

pede a expedição de Precatório refere ao valor principal e Requisição de 

Pequeno Valor no que se refere aos honorários advocatícios, vez que não 

foram impugnados.

 É o relatório.

Decido.

Concordando a exequente com o excesso apontado, desnecessária se 

torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se o acolhimento do 

pedido.

Por consequência, homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de fl. 220. Expeça-se as correspondentes ordens requisitórias.

 Condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 7º, do CPC.

 Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba 

honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a condição 

de beneficiária (art. 98, § 3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338363 Nr: 6594-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, mostrando-se flagrante o excesso de execução apontado, 

acolho o pedido formulado na impugnação, a fim de determinar a intimação 

da exequente para juntar aos autos nova planilha atualizada do débito, 

retificando o cálculo nos moldes acima, utilizando o vencimento/salário 

base da servidora em cada período, com os índices de juros e correção 

monetária já estabelecidos na sentença/acórdão, devendo, ainda, juntar 

aos autos o valor atualizados dos honorários advocatícios. Condeno a 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º, 

2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da causa e o pouco 

tempo exigido para o serviço do profissional.Em virtude da gratuidade da 

justiça, suspendo a cobrança da verba honorária pelo prazo de 5 anos ou 

até quando cessada a condição dos autores de beneficiários (art. 98, § 

3º, do CPC).Juntada aos autos a planilha e conferida pela contadoria 

judicial, conclusos para homologação do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 237437 Nr: 17213-21.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA FERNANDES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para declinar nos autos o número 

da conta corrente, da agência bancária e do CPF, para a transferência 

dos valores referente a Requisição de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 84963 Nr: 6959-28.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EMILIANA DO NASCIMENTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para declinar nos autos o número 

da conta corrente, da agência bancária e do CPF, para a transferência 

dos valores referente a Requisição de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 296349 Nr: 16654-59.2012.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDA DA SILVA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, 

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para declinar nos autos o número 

da conta corrente, da agência bancária e do CPF, para a transferência 

dos valores referente a Requisição de Pequeno Valor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 308347 Nr: 4306-72.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLANAGEM CAMPOS NOVOS LTDA, 

PATRICIA APARECIDA SURDI, JOSE QUIRINO PEREIRA, ZULEIDE FERRARI 

SURDI, NESIO SURDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DIAS - OAB:16127

 Visto...

O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, 

qualificado nos autos, propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em face de 

TERRAPLANAGEM CAMPOS NOVOS LTDA e de seus corresponsáveis 

PATRICIA APARECIDA SURDI, ZULEIDE FERRARI SURDI, JOSE QUIRINO 

PEREIRA e NESIO SURDI, igualmente qualificados, objetivando o 

recebimento do débito inserto na inicial.

 Em despacho inaugural foi determinada a citação dos executados e os 

demais atos executórios (fl. 09).

Logo mais, a parte exequente requereu a desistência da ação com 

fundamento no art. 26, da Lei n° 6.830/80, ante o cancelamento do débito, 

bem como o desbloqueio dos valores constritos em fl. 42.

É o relatório.

Decido.

Diante do claro pedido de desistência da Execução Fiscal pela parte 

exequente, homologo o referido pedido para que surta seus efeitos e, com 

fulcro no art. 775, do CPC, c/c art. 26 da Lei n° 6.830/80, DECLARO 

EXTINTA A EXECUÇÃO.

 Deixo de condenar a parte exequente ao pagamento das custas 

processuais, por ser isenta de tal obrigação. Também deixo de condená-la 

nos honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação da 

relação processual.

Defiro o pedido de desbloqueio de valores, devendo, para tanto, a 

executada ZULEIDE FERRARI SURDI informar a este juízo o número da 

agência e a conta bancária para a transferência dos valores bloqueados.

 Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 208630 Nr: 4431-16.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para declinar nos autos o número 

da conta corrente, da agência bancária e do CPF, para a transferência 

dos valores referente a Requisição de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 201111 Nr: 11781-89.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DOS SANTOS HENRIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para declinar nos autos o número 

da conta corrente, da agência bancária e do CPF, para a transferência 

dos valores referente a Requisição de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 261983 Nr: 883-75.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HELENA CANDIDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para declinar nos autos o número 

da conta corrente, da agência bancária e do CPF, para a transferência 

dos valores referente a Requisição de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 251830 Nr: 10985-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HÉLIO LEMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para declinar nos autos o número 

da conta corrente, da agência bancária e do CPF, para a transferência 

dos valores referente a Requisição de Pequeno Valor.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004374-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERNANDA DOS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004374-29.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CAMILA FERNANDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização 

de audiência de conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. 

Cite-se o Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo 

legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo 

resposta do Ente Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 8 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004112-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FONTES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002287-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO CORREA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVAN BATISTA DE LIMA OAB - MT20392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002934-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002422-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PINTO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 legal, manifestarem-se 

acerca dos cálculos retro juntados. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001294-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARLOS DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001278-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221549 Nr: 1781-59.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DE SOUZA CANUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW 

JUNIOR-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARTA DE SOUZA CANUTO, CNPJ: 

04779819000150. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Resumo da Inicial: CDA N. 20081619

Despacho/Decisão: Vistos.DETERMINO o bloqueio no valor 

correspondente à execução proposta, em conta bancária pertencente 

ao(s) respectivo(s) executado(s), suficiente para a quitação do débito 

atualizado. O bloqueio será realizado através do sistema online 

BACEN-JUD, e assim que efetivado, seja a importância imediatamente 

transferida para a conta única do TJMT, de modo que o respectivo valor 

esteja vinculado ao presente processo que originou o comando do 

bloqueio judicial.Caso o bloqueio se revele infrutífero ou insuficiente:O 

RENAJUD ("Sistema de Restrição Judicial de Veículos") é ferramenta que 

permite a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas 

e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

veículos automotores na base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores -RENAVAM.Sendo assim, DEFIRO o pedido retro a fim de que 

seja viabilizada a procura de veículos em nome do(s) executado(s) por 

meio do RENAJUD.Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 29 de junho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 321332 Nr: 17741-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHC TAXI AEREO LTDA, MARIA NAZARÉ 

GAIVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14.265-B, Rosângela Piva Moura - OAB:12.504, TATIANE 
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CORREA BORGES DUARTE - OAB:18399-E

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 345105 Nr: 11969-38.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACELINA ISABEL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para 

manifestarem-se acerca da realização da visita domiciliar e o estudo 

social, retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 388150 Nr: 4172-74.2015.811.0002

 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: JOAO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para 

manifestarem-se acerca da realização da visita domiciliar e o estudo 

social, retro.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 534137 Nr: 6685-10.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE DIONES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 1. Defiro o requerimento ministerial. 2. Designo o dia 05/07/2018, ás 

15h40min, para a oitiva das testemunhas insistidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 238999 Nr: 369-59.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON TADEU RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA BORGES REIS - 

OAB:19942/O

 Intimar Doutora Talita Borges Reis OAB/MT 19.942, defensora de Eberson 

Tadeu R. da Silva, para que tome conhecimento que fora designada 

audiência de Interrogatório no dia 06/08/2018, às 14h30min, na Vara 

Criminal da Comarca de Primavera do Leste, no Fórum local de Primavera 

do Leste/MT.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 513334 Nr: 20742-67.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): João Paulo da Silva Filiação: Maria da Silva, data de 

nascimento: 05/05/1995, brasileiro(a), solteiro(a), instalador de ar 

condicionado-desemprega, Endereço: Rua Guanabara, S/n, Bairro: Jd. 

Guanabara, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA INCURSO NAS SANÇÕES PENAIS 

PREVISTAS DOS ARTIGOS 157, §2º, I DO CP, POR DUAS VEZES, C/C, 

ART. 70 (CONCURSO FORMAL), DO MESMO DISPOSITOVO LEGAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JOÃO 

PAULO DA SILVA, brasileiro, filho de Maria da Silva, nascido aos 

05/05/1995, natural de Cuiabá/MT, como incurso nas penas do artigo 157, 

caput c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

primário.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, o réu declarou que estava passando 

necessidade financeira em casa.

 As circunstâncias do crime não são favoráveis ao réu, uma vez que 

utilizou de uma faca para ameaçar as vítimas, o que diminui em muito a 

chance de defesa delas, pois não se pode negar o quanto é mais 

intimidador e incapacitante a presença de um assaltante lhe apontando 

uma faca.

As consequências do crime são as naturais e o comportamento das 

vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, pelas razões acima, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 

(seis) meses de reclusão (CP, art. 157).

Reconheço a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 2 (dois) 

meses, resultando em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Inexiste circunstância agravante.

Em razão da majorante do concurso formal, nos termos do art. 70 do 

Código Penal, elevo a pena em 1/6, passando-a para 5 (cinco) anos e 20 

(vinte) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas 

modificadoras, torno-a definitiva, devendo esta ser cumprida, inicialmente, 

em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b).

 Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

falta de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, 

entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado 

monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais, por ter 

sido defendido por Defensor Público, donde se presume ser pobre na 

forma da lei.

Decreto o perdimento da faca aprendida e determino a sua destruição. 

Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 11 de junho de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 425480 Nr: 24870-04.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES MALDONADO, MARCOS 

GENIS FERREIRA, CRISTIANO ALVES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA ´PÚBLICA DE 

VÁRZE GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DA SILVA 

DAMASCENO - OAB:21313/O, JOANA ALESSANDRA GONÇALVES DE 

QUEIROZ - OAB:14.843, MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:8655/MT, SÓCRATES MOTA MARTINS - OAB:MT 20916

 Certifico que compareceu nesta secretaria o denunciado Marcos Genis 

Ferreira, RG 1375903-3, residente na Rua Tancredo Neves, Quadra 68, nr, 

04, Bairro Cohab Cristo Rei, Varzea Grande-MT, telefone 99263-4457 e na 

oportunidade foi-lhe entregue o documento de identidade.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 532102 Nr: 5495-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jonatan da Silva, Cpf: 04667884100, Rg: 1986656-9 SSP 

MT Filiação: Marcilene Azevedoda Silva, data de nascimento: 17/12/1993, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), estoquista, Endereço: 

Rua Bahia, 13 - Kitnet 04, Bairro: Santa Rosa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 

05-07.Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Jonatan da Silva como incurso nas sanções do art. 157, §2º, 

inciso I, por 2 (duas) vezes, em concurso formal, art. 70, ambos do Código 

Penal. Por esta razão, requer seja recebida e autuada a presente 

denúncia, seja o denunciado citado para que apresente sua defesa 

escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus 

ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das 

testemunhas abaixo arroladas e interrogatório, até final sentença 

condenatória com a determinação, sefor o caso, do valor mínimo devido à 

vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados. 

Caso o denunciado não seja encontrado para ser citado no endereço 

declinado nos autos, requer seja expedido ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de 

eventual prisão do mesmo e, em não havendo sucesso, a aplicação do 

disposto no artigo 361 do Código de Processo Penal.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 372884 Nr: 21487-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402 MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Indiciado(a): Wender Patrick Sampaio do Nascimento, Cpf: 

03753284165, Rg: 20568738 SSP MT Filiação: Neurisvaldo Ferreira do 

Nascimento e Rosemary Cristina Sampaio do Nascimento, data de 

nascimento: 14/12/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

aux.mecânica/desempregado, Endereço: Rua Fortaleza, 79, Bairro: Cidade 

Verde, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado, para que 

constitua outro advogado de sua confiança, ou, declare a sua condição 

de hipossuficiência. Intimando-o , ainda, que não constituído o patrono no 

prazo assinalado, 10 (DEZ) dias, ser-lhe-á nomeado Defensor Público, 

sendo aberta imediatas vistas à Defensoria Pública local para o patrocínio 

de sua defesa.

Consignando que DEVERÁ O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICAR o 

desejo do intimado de ser patrocinado pela Defensoria Pública ou que irá 

constituir advogado.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 534493 Nr: 6905-08.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DARA ARRUDA HONÓRIO, 

CLEITON SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES 

- OAB:24.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24.537/O, DEFENSORIA ´PÚBLICA DE VÁRZE GRANDE - 

OAB:

 DECISÃO

I – A ré FRANCISCA apresentou resposta escrita requerendo rejeição da 

denúncia e sua absolvição sumária (fls. 170/178).

II – Os requisitos formais e materiais da denúncia não se confundem com o 

mérito da causa, de maneira que entendo justificado o processo e a 

necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada ampla defesa 

ao Requerente. Assim, rejeito a preliminar arguida.

V – Não incidindo na espécie nenhuma das hipóteses contidas no art. 397 

do CPP, DESIGNO para o dia 17/07/2018, às 14:30 horas, a audiência de 

instrução e julgamento (CPP, art. 399).

 Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 531373 Nr: 5114-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO DIAS DA SILVA, PRISCILA TOSCANO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HARIADNY HALESSA LOBATO 

- OAB:22992-O, PABLINE MAYARA B. BELFORT MEDEIROS - 

OAB:23873-O, PABLINE MAYARA BELFORT MEDEIROS - OAB:23873-O

 Vistos etc.

 Os acusados, devidamente notificados (fls. 142 e 145), apresentaram, 

por meio de advogado particular, defesa prévia (fls. 69/71), suscitando 
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preliminarmente a ausência de justa causa com relação a acusada Priscila.

Analisando os autos verifica-se que não há falar em ausência de justa 

causa, pois conforme se observa a denúncia destaca a prova da 

materialidade delitiva, os indícios relativos à autoria, bem como a 

correlação da conduta supostamente adotada pela acusada com o crime 

que lhe fora imputado.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ELCIO DIAS DA SILVA e 

PRISCILA TOSCANO RIBEIRO.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de julho de 2018, às 14h.

Citem-se e intimem-se os acusados, intimando-se ainda a advogada 

constituída e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 532083 Nr: 5483-95.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR SANTANA DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCONDES 

SANTANA - OAB:OAB-MT 10199-A

 Intimação do advogado devidamente habilitado da parte dispositiva da 

sentença prolatada nos presentes autos: "Isto posto, julgo procedente a 

denúncia para CONDENAR o réu SALVADOR SANTANA DE 

VASCONCELOS, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 

33, caput, da Lei nº 11.343/2006, combinado com art. 65, III, “d”, do Código 

Penal, cumulado também com o art. 2º da Lei 8.072/90.Passo a dosar a 

pena –Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são 

favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o 

contrário.Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, 

c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base 

em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias multa.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém a pena está em 

seu mínimo legal.Não há agravantes.Inexistindo nos autos quaisquer 

causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos 

moldes acima.Estabeleço em regime semiaberto para início do cumprimento 

da pena.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do 

salário mínimo, por não haver provas acerca do patrimônio do réu, nos 

termos do § 1º do art. 49 c/c art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 

11.343/06.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516714 Nr: 22648-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 Intimação do advogado devidamente habiltado da parte dispositiva da 

sentença que segue:"Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para 

CONDENAR o réu:EMERSON RODRIGO DA SILVA, suficientemente 

qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c 

art. 2º, da Lei 8.072/90 e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, cumulado 

ainda com o art. 61, I e art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, todos do Código 

Penal.Passo a dosar as penas -do tráfico (...)-Tendo em conta o que 

estabelece o art. 69 do Código Penal, as penas deverão ser aplicadas 

cumulativamente, não podendo, porém ser somadas em razão da distinção 

dos regimes de cumprimento, pois um dos delitos é hediondo, pelo que as 

somo em 8 (oito) anos de reclusão no regime da lei dos crimes hediondos 

e 5 (cinco) anos de reclusão fora de tal regime (na data dos fatos, 

25/09/2017, ainda não estava em vigor a Lei 13.497 de 26/10/2017, que 

incluiu o crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito nos 

rol dos crimes hediondo) e 860 (oitocentos e sessenta) dias multa.Torno a 

pena definitiva nos moldes acima.Fixo o regime inicial fechado para o 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código 

Penal.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário 

mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º 

do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.Condeno 

o réu ao pagamento das custas processuais."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 527845 Nr: 3050-21.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DA ROCHA RIBEIRO, CARLOS 

EDUARDO MONTEIRO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Carlos Eduardo Monteiro de Araujo, Rg: 24223409 SSP 

MT Filiação: Eduardo Bezerra de Araujo e Ayr Siqueira de Araujo, data de 

nascimento: 14/02/1998, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

aposentado/invalidez, Endereço: Casa 12, Quadra 15, Rua Antonio Paes 

de Barros, Bairro: Parque São João, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 25 de JULHO 

de 2018, às 15h:30min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:VISTOS.

Verifica-se que as acusados foram devidamente notificados, Moisés 

pessoalmente (fls. 122) e Carlos Eduardo por edital (fls. 136), tendo 

apresentado defesa prévia por Defensor Público às fls. 137/138, onde não 

suscitaram preliminares.

 Assim, estando a denúncia em perfeita consonância com os requisitos do 

art. 41 do CPP e não se vislumbrando no caso quaisquer das causas de 

absolvição sumária elencadas no art. 397 do CPP, RECEBO a denúncia 

ofertada em face de Moisés da Rocha Ribeiro e Carlos Eduardo Monteiro 

de Araújo, pois apta.

Designo nos termos do art. 56 da Lei 11.343/06, a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25 de julho 2018, às 15h30.

Cite-se/intimem-se os réus, as testemunhas arroladas nos autos, a 

Defensoria Pública e o Ministério Público.

Requisitem-se informações ao Sistema Prisional, a fim de descortinar se o 

acusado Carlos Eduardo Monteiro de Araújo encontra-se eventualmente 

preso em algum dos estabelecimentos prisionais deste Estado.

Sendo negativa a informações e não sendo o acusado encontrado no 

endereço informado nos autos, providencie-se a respectiva 

citação/intimação por Edital.

 Requisite-se o laudo pericial definitivo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 531373 Nr: 5114-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO DIAS DA SILVA, PRISCILA TOSCANO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HARIADNY HALESSA LOBATO 

- OAB:22992-O, PABLINE MAYARA B. BELFORT MEDEIROS - 

OAB:23873-O, PABLINE MAYARA BELFORT MEDEIROS - OAB:23873-O

 Intimar as advogadas, Dra. Pabline M. B. Belfort - OAB/MT 23.873-O, e Dr. 

Hariadny Halessa Lobato - OAB/MT 22.992-O, devidamente habilitadas nos 

autos deste processo, para comparecimento em Audiência de Instrução e 

Julgamento, a ser realizada no dia 11 de julho de 2018, às 14 horas, no 

edifício deste Fórum.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 437746 Nr: 5531-25.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO MENEZES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando: Réu(s): EUGENIO MENEZES DE FARIAS, Cpf: 01151255238, Rg: 

26152932 SSP MT Filiação: Eugenio da Silva de Farias e Marinez Silva de 

Menezes, data de nascimento: 05/09/1994, brasileiro(a), natural de 

Curzeiro do sul-AC, solteiro(a), ajudante de pedreiro, Endereço: Rua Dom 

Orlando Chaves, Nº 512, Bairro: Manga, Cidade: Várzea Grande-MT.

Finalidade: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.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Sentença:"... Ante o exposto, nos termos dos arts. 

107, inc. IV, do CP e art. 30 da Lei 11.343/06, declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Eugenio Menezes de Farias, determinando-se 

as baixas necessárias.P.R.I.C

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 526671 Nr: 2380-80.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEI DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando: Denunciado(a): Rosinei de Jesus, Rg: 15426963 SSP MT 

Filiação: João Honorio e Maria do Carmo, data de nascimento: 23/04/1982, 

brasileiro(a), natural de Pocone-MT, solteiro(a), desempregado autonomo, 

Endereço: Rua 18 - C. 10 N. 09, Bairro: Marajoara -Setor 2, Cidade: Várzea 

Grande-MT,

Finalidade:PROCEDER INTIMAÇÃO da acusada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença (tópico final) a seguir 

transcrito:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Sentença: ".Ante o exposto, nos termos dos arts. 107, 

inc. IV, do CP e art. 30 da Lei 11.343/06, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do acusado ROSINEI DE JESUS com relação as imputações acerca do 

crime do art. 28 da Lei 11.343/06.No tocante ao crime remanescente, qual 

seja aquele capitulado no art. 307 do Código Penal, ante o teor desta 

decisão, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas 

Criminais de Feitos Gerais desta Comarca. Extrai-se cópia integral dos 

autos remetendo-se à distribuição. P.R.I.C

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monica Aparecida 

Zangrossi, digitei. Várzea Grande, 03 de abril de 2018

Monica Aparecida Zangrossi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC"

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 526671 Nr: 2380-80.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEI DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Rosinei de Jesus, Rg: 15426963 SSP MT Filiação: João Honorio e 

Maria do Carmo, data de nascimento: 23/04/1982, brasileiro(a), natural de 

Pocone-MT, solteiro(a), desempregado autônomo, Endereço: Rua 18 - C. 

10 N. 09, Bairro: Marajoara -Setor 2, Cidade: Várzea Grande-MT.

Finalidade:PROCEDER INTIMAÇÃO da acusada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença (tópico final) a seguir 

transcrito:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:SENTENÇA: "...Ante o exposto, nos termos dos arts. 

107, inc. IV, do CP e art. 30 da Lei 11.343/06, declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado ROSINEI DE JESUS com relação as imputações 

acerca do crime do art. 28 da Lei 11.343/06.No tocante ao crime 

remanescente, qual seja aquele capitulado no art. 307 do Código Penal, 

ante o teor desta decisão, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma 

das Varas Criminais de Feitos Gerais desta Comarca. Extrai-se cópia 

integral dos autos remetendo-se à distribuição. P.R.I.C."

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515031 Nr: 21660-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELLOS - OAB:11323/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 509271 Nr: 18612-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS IGOR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2.573

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 530428 Nr: 4600-51.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYVERSON FERREIRA DE OLIVEIRA MOTTA, 

ALLAN DEVENY NOGUEIRA LUDWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OULICES 

DE OLIVEIRA - OAB:12.561

 DR. CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - OAB/MT 12.561, da r. 

decisão de fl. 181/182, proferida nos autos acima mencionado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 491762 Nr: 9138-12.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SOBRINHO FERNANDES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474

 DRª MARILENE ALVES OAB/MT 7474 - da r. sentença proferida nestes 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 494560 Nr: 10818-32.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER SOARES DA SILVA DANTAS, 

DEIVID SILVA DE OLIVEIRA, MACSON MOAES ESTEVAM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

NSOUSA - OAB:6.990, FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - 

OAB:6990/MT

 DR. FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA OAB/MT 6990 - da r. sentença 

proferida nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320241 Nr: 16631-79.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY CERQUEIRA, ISABELA CRISTINA 

PENEDO DE FREITAS GUIMARÃES, ANTONIO GONÇALO PEDROSO 

MANINHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLENILDE 

FELICIANO BEZERRA FERRAREZ, para devolução dos autos nº 

16631-79.2013.811.0002, Protocolo 320241, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 372827 Nr: 21436-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FRANCISCO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO SENA DA SILVA - 

OAB:16871

 Trata-se de ação penal movida contra GERALDO FRANCISCO DE 

ARRUDA, dando-o como incurso nas sanções do art. 306, §1º, inciso I, da 

Lei 9.503/97.

Em audiência realizada em 03 de junho de 2015 o Ministério Público propôs 

o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, 

da Lei nº. 9.099/95, cujas condições foram aceitas pelo acusado (fls. 

43/43-v).

É a síntese.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta com a finalidade de apurar possível 

cometimento do crime de dirigir veículo automotor sob influência de álcool.

Acolhida a proposta de suspensão do processo e decorrido o prazo 

fixado, sem qualquer revogação, deve ser declarada extinta a punibilidade 

do suposto infrator, sem a necessidade de maiores digressões.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei 9.099/95, DECLARO 

extinta a punibilidade de GERALDO FRANCISCO DE ARRUDA.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará em favor do acusado para 

levantamento da fiança (fl. 18/19 e 26), nos termos do art. 337, do Código 

de Processo Penal.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

INTIMEM-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 527346 Nr: 2771-35.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, JOSIANI FAUSTINO AZEVEDO SABER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DANIELA DE MIRANDA 

SILVA - OAB:24007/O

 Código:527346

VISTOS ETC

Recebo a emenda da inicial.

Determino segredo de justiça (art. 189, inciso II e parágrafo único, do 

NCPC).

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil.

A parte autora pleitea a ampliação das medidas protetivas já deferidas nos 

autos Código n. 497408, consistente no afastamento do requerido do lar, e 

via de consequência, a sua recondução ao lar conjugal.

 Com efeito, considerando-se o regramento da Lei nº 11.340/2006, é 

possível a utilização de mecanismos específicos (compensatórios) para 

proteção da mulher (em situação de vulnerabilidade) nos casos de 

violência doméstica e familiar.

 A Lei, ao prever estes mecanismos (chamados de medidas protetivas), 

estabeleceu, como fato gerador, a violência, podendo ser tanto da forma 

física como psicológica, sexual, moral e, até mesmo, patrimonial (art. 7º).

Pelos documentos juntados as fls. 37 a requerente comprova que adquiriu 

o imóvel localizado na rua das Hortas, s/n., Bairro Souza Lima, na Chácara 

Ouro Fino, em Várzea Grande/MT.

 No caso dos autos, há notícia de que a autora e sua filha menor teriam 

saído do imóvel em face de ameaças auferidas pelo requerido, sendo que 

o requerido possui maiores condições de locar, neste momento, outro 

imóvel para morar, considerando ser empresário e possuir renda.

 Assim, considerando as ameaças auferidas pelo requerido, bem como a 

impossibilidade da autora em efetuar o pagamento de aluguel de um imóvel 

para residir com sua filha menor, defiro em parte a medida liminar, com o 

intuito de ampliar as medidas protetivas já deferidas nos autos Código 

497408, consistentes em: afastamento do requerido DIEGO OBERTI 

SANTIN do lar conjugal localizado na rua das Hortas, s/n., Bairro Souza 

Lima, na Chácara Ouro Fino, em Várzea Grande/MT, bem como a 

recondução da requerente e sua filha menor ao respectivo lar e domicílio, 

após o afastamento do agressor.

 No cumprimento do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá explicar ao 

requerido que, por ora, apenas se trata de medidas assecuratórias 

protetivas, informando-lhe ainda que, nos temos do artigo 24-A da Lei 

11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018), in verbis: “Descumprir 

decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta 

Lei: Pena: - detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos”, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis.

 Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06).

No tocante ao alimentos provisórios, ARBITRO os alimentos provisórios em 

favor da menor, no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, 

atualmente o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), 

devidos a partir da citação e a serem pagos, até o dia 10 de cada mês, 

diretamente à representante legal da menor por meio de depósito em conta 

bancária, cuja conta deverá ser informada pela parte requerente no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Tendo-se em vista o preenchimento dos requisitos essenciais, cite-se e 

intime-se a parte requerida para cumprir a presente decisao e comparecer 
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a audiência de conciliação, a ser designada pela Secretaria, em 

conformidade com a pauta da conciliadora desta Vara Especializada, 

devendo a Sra. Gestor Judiciária cumprir nos termos do art. 695, 

parágrafo 1º , do NCPC.

 A citação será feita na pessoa do réu e deverá ocorrer com 

antecedência de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência (art. 

695, paragarafos 2? e 3º, do NCPC).

Não havendo conciliação, fica desde ja cienteo réu de que o prazo para 

apresentar defesa é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial começará a fluir 

a partir da data da referida audiência (art. 335, inciso I, do NCPC).

 Na audiência as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos, nos termos do art. 695, parágrafo 4º, do NCPC.

 Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada sera 

considerada ato atentatorio a dignidade da justica, sendo cabivel aplicacao 

de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, parágrafo 8º, do NCPC).

 Visando atender ao principio do melhor interesse da criança, consagrado 

no art 3º do ECA, e determino a realização pela equipe multidisciplinar 

deste Juízo, do estudo psicossocial entre as partes, a fim de a fim de 

averiguar se houve ou não mudança na situação de conflito familiar, 

devendo encartar aos autos o respectivo laudo, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 10 (dez) dias.

 Com a juntada do estudo, intime-se o MPE para se manifestar, no prazo 

legal.

 Extraia-se cópia da presente decisão, a fim de que seja juntada nos autos 

Código n. 497408 – Medidas Protetivas.

 Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 25 de junho de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 527376 Nr: 2793-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DANIELA DE MIRANDA 

SILVA - OAB:24007/O

 Código: 527376

VISTOS ETC

O acusado apresentou Defesa Preliminar às fls. 61/69, arrolando 04 

(quatro) testemunhas da acusação, arguindo preliminar de ausência de 

justa causa para o prosseguimento da ação penal, bem como a absolvição 

sumária.

 A exordial atendeu regularmente aos pressupostos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente o fato imputado 

ao acusado, expondo suas circunstâncias concretas e apontando a 

classificação jurídica, de modo a não oferecer qualquer prejuízo ao 

estabelecimento do contraditório e ao exercício da mais ampla defesa pelo 

acusado durante o processamento da demanda.

 Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

 No tocante ao pedido de absolvição sumária, observa-se que adentra a 

questão dos fatos dependendo, assim, da dilação probatória durante a 

instrução criminal que por consequência adentra ao mérito.

 Sendo este momento inoportuno para a respectiva abordagem, motivo 

pelo qual rejeito a preliminar levantada.

Dessa forma, não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 

do Código de Processo Penal, designo para o dia 23 de agosto de 2018, 

às 16h:15min, a audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, 

das testemunhas de acusação de fls. 06 e as de defesa de fls. 69 e o 

interrogatório do acusado.

Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa do acusado, o acusado e sua advogada de fls. 60, para 

comparecerem a audiência designada.

 Ciência ao MPE e Defensoria Pública (vítima).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 25 de junho de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514347 Nr: 21268-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIDNEY FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

74757440944, Filiação: Elisia de Souza da Silva e Luiz Ferreira da Silva, 

data de nascimento: 17/03/1966, brasileiro(a), natural de Nova 

Esperança-PR, convivente. 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 SIDNEY FERREIRA DA SILVA, pela 

prática, em tese, do crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, 

com incidência do artigo 61, II, "f", do Código Penal, em observância ao 

disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima SUSANA HONORIO DA 

SILVA.

Despacho: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de SIDNEY FERREIRA DA SILVA, pela prática, em 

tese, do crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, com 

incidência do artigo 61, II, "f", do Código Penal, em observância ao disposto 

na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima SUSANA HONORIO DA 

SILVA.Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra SIDNEY FERREIRA 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 os pedidos formulados nos item 1, alíneas “a”, “b” 

e “c” de fls. 43, porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão 

acusador obter as informações durante a instrução processual, conforme 

artigo 1.373, subitem II da CNGC.Defiro o pedido constante no item 2 da 

quota de folha 43.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, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 501687 Nr: 14636-89.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIEL BENTO 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): ANTONIEL BENTO DE ALMEIDA, Cpf: 

04845055139, Rg: 23178400, Filiação: Eliane Gloria das Neves e Sebastião 

Edson de Almeida, data de nascimento: 21/03/1992, brasileiro(a), natural 

de Várzea Grande-MT, convivente, escariador de pneu, Telefone 65 

99276-2811. 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: rata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ANTONIEL BENTO DE ALMEIDA pela 

prática, em tese, do deligo tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, 

em observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), 

contra a vítima ADRIANY AHISLYN DE CAMPOS.

Despacho: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de ANTONIEL BENTO DE ALMEIDA pela prática, em 

tese, do deligo tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, em 

observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), 

contra a vítima ADRIANY AHISLYN DE CAMPOS.Havendo nos autos 

material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio 

criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra 

ANTONIEL BENTO 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 .Indefiro os pedidos 

formulados no iten 1, alíneas “a”, “b” e “c” de fls. 34, porque não restou 

comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter as informações, 

conforme artigo 1.373, subitem II da CNGC.No que tange ao delito de 

ameaça contra Adriany Ahislyn de Campos, verifico que a vítima 

manifestou o desejo de não representar criminalmente contra o indiciado 

ANTONIEL BENTO DE ALMEIDA, assim, em razão do decurso do prazo 

previsto nos artigo 38 do Código de Processo Penal e artigo 103 do Código 

Penal sem que a ofendida exercesse seu direito de prestar queixa-crime 

contra o indiciado, está extinta a punibilidade, em virtude da decadência do 

direito da ofendida em prestar queixa.Quanto ao delito de ameaça contra 

Solange Auxiliadora Neves de Campos, constato que a vítima renunciou à 

representação criminal antes do oferecimento da denúncia. Assim, 

considerando que o fato relacionado à vítima Solange não se enquadra 

nas hipóteses dos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/06, desnecessária a 

realização de audiência, motivo pelo qual, em razão do disposto no artigo 

104 e 107, V, do Código Penal, está extinta a punibilidade, em razão da 

renúncia do direito de queixa feita à folha 18.Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado ANTONIEL BENTO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, por 

infração ao artigo 146 do Código Penal, em face de Adriany Ahislyn de 

Campos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e por 

infração ao artigo 146 do Código Penal, cometido contra Solange 

Auxiliadora Neves de Campos, com fundamento no artigo 107, V, do 

Código Penal, nos temos requeridos pelo Ministério Público às folhas 

34/38.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 28 de agosto 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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509701 Nr: 18854-63.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVPDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO VITOR PORFÍRIO DA SILVA 

GOMES, Cpf: 06752181101, Rg: 2669524-3, Filiação: Miguelina Porfiria da 

Silva e João Silva Gomes, data de nascimento: 31/05/1997, brasileiro(a), 

natural de Nossa Sra.livramento-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 

99219-0444. 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 JOÃO VITOR PORFÍRIO DA SILVA 

GOMES pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 21, da Lei de 

Contravenções Penais, em concurso material (art. 69, caput, CP) com 

oartigo 147, caput, c/c art. 61, II, "f", ambos do código penal, em 

observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima LUCÉIA 

AUXILIADORA DA SILVA

Despacho:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520729 Nr: 24853-94.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO ADRIANO DE JESUS, Cpf: 

91780365187, Filiação: Paulina Antonia de Jesus e Francisco Assis de 

Jesus, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais. 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 PEDRO ADRIANO DE JESUS pela prática, 

em tese, dos crime tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal, em 

observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima JANETE 

PAULA RODRIGUES.

Despacho: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de PEDRO ADRIANO DE JESUS pela prática, em tese, 

dos crime tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal, em observância 
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ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima JANETE PAULA 

RODRIGUES.Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra PEDRO ADRIANO DE JESUS, 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 formulado no item 1, alínea “a” de fl. 64, 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador de 

obter as informações quando do oferecimento da denúncia, conforme 

artigo 1.373, subitem II da CNGC.(...)

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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508586 Nr: 18243-13.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO PEDRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TITO PEDRO DA COSTA, Cpf: 

86201956115, Rg: 11231998, Filiação: Feliciano Valuz da Costa e Ana 

Benedita da Costa, brasileiro(a), convivente, auxiliar de estoque. 

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 TITO PEDRO DA COSTA pela prática, em 

tese, dos crimes tipificados no artigo 129, § 9º, c/cart. 61, II, “h” ambos do 

Código Penal, em observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a 

vítima JOICY GONÇALVES DE ABREU

Despacho: Código: 508586Réu: TITO PEDRO DA COSTAVistos 

etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de TITO PEDRO DA COSTA pela prática, em tese, dos 

crimes tipificados no artigo 129, § 9º, c/cart. 61, II, “h” ambos do Código 

Penal, em observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima 

JOICY GONÇALVES DE ABREU.Havendo nos autos material probatório 

mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público contra TITO PEDRO DA COSTA, 

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 os pedidos formulados nos item 1, 

alíneas “a”, “b” e “c” de fls. 42, porque não restou comprovada a 

impossibilidade do órgão acusador obter as informações durante a 

instrução processual, conforme artigo 1.373, subitem II da CNGC.Às 

providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 28 de setembro 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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464643 Nr: 18726-77.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY APARECIDA 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): MARLY APARECIDA DA SILVA, Cpf: 

54109388287, Rg: 1195810, Filiação: Ramiro Conceição da Silva e Maria 

Aparecida de Oliveira Silva, data de nascimento: 27/06/1982, brasileiro(a), 

natural de Naviari-MT, solteiro(a), domestica, Telefone 65 9312-3947. 

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 MARLY APARECIDA DA SILVA pela 

prática, em tese, do deligo tipificado no artigo 129, §9º, em concurso 

material (art. 69, caput, do CP) com artigo 147, caput, do Código Penal, 

com incidência do artigo 61,II, “f”, do Código Penal, em observância ao 

disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), contra a vítima 

DOURIFLAN CHAGAS COSTA

Despacho: Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra MARLY APARECIDA 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 
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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. 36, conforme item 

7.5.1, subitem III da CNGC.Defiro os pedidos formulados nos itens “b” e “c” 

de fls. 36.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 02 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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379308 Nr: 26236-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIO FONTOURA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AURELIO FONTOURA DA COSTA, Cpf: 

97240745104, Rg: 10889850, Filiação: Vera Lucia Fontoura da Costa e 

Isaltino da Costa, data de nascimento: 01/11/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, Telefone (65) 9233-6088. 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 AURELIO FONTOURA DA COSTA, já qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, 

por 3 (três) vezes, em relação a vítima EMILLY ROBERTA TEIXEIRA DOS 

SANTOS, c/c 226, inciso II e artigo 217-A, caput, do Código Penal, na 

forma do crime continuiado, c/c o artigo 226, § II, do Código Penal, em 

relação a vítima ERIKA STEFFANNE TEIXEIRA DOS SANTOS.

Despacho: Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra AURELIO FONTOURA DA COSTA, 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.Intimem-se.Cumpra-se.Às 

providências.Várzea Grande/MT, 02 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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429055 Nr: 188-48.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE DANIEL 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): DONIZETE DANIEL DA SILVA, Cpf: 

77771940110, Rg: 00019468, Filiação: Noemia Daniel e Adair da Silva, 

brasileiro(a), convivente, caminhoneiro, Telefone 9909-0705. 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 DONIZETE DANIEL DA SILVA, 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 DAIANA RIBEIRO DA SILVA

Despacho: Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra DONIZETE DANIEL 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 .(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado EVERTON 

RIBEIRO DE QUEIROZ, qualificados nos autos, por infração ao artigo 163 

do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, bem 

como o ARQUIVAMENTO dos autos em relação ao delito tipificado no 

artigo 147 do Código Penal, ante a atipicidade da conduta.Às providências. 

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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512141 Nr: 20161-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGE DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIOGE DA SILVA RODRIGUES, Cpf: 

05631778106, Rg: 1971865-9, Filiação: José Peres Rodrigues e 

Francidaurina da Silva Rodrigues, data de nascimento: 23/03/1992, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, convivente, vaqueiro, 

Telefone (65) 9218-1702. 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 DIOGE DA SILVA RODRIGUES pela 

prática, em tese, por 02 (duas) vezes do crime tipificado no artigo 21, da 

Lei de Contravenções Penais, em concurso material com artigo 147, caput, 

do Código Penal, ambos c/c art. 61, II, "f", do código penal, em observância 

ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima ADRIANA MARCELINA 

DA SILVA.

Despacho: Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra DIOGE DA SILVA RODRIGUES, 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 os pedidos formulados nos item 1, alíneas “a”, “b” 

e “c” de fl. 55, porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão 

acusador obter as informações durante a instrução processual, conforme 

artigo 1.373, subitem II da CNGC.Defiro o pedido constante no item 3 da 

cota de folha 55.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande/MT, 10 de 

novembro 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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507475 Nr: 17656-88.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON POICHE BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HAMILTON POICHE BENITES, Cpf: 

72778180168, Rg: 14865050, Filiação: Adailton Benites e Tereza Cristina 

Poiche Benites, data de nascimento: 20/06/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), funileiro, Telefone 9279-3181. 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 POICHE BENITES pela prática, 

em tese, dos crimes tipificados no artigo 129, § 9º do Código Penal, em 

observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima MICHELLE 

MONTEZUMA ALBUES BENITES

Despacho: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de HAMILTON POICHE BENITES pela prática, em tese, 

dos crimes tipificados no artigo 129, § 9º do Código Penal, em observância 

ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima MICHELLE MONTEZUMA 

ALBUES BENITES.Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra HAMILTON POICHE BENITES, 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 os pedidos formulados nos item 1, alíneas “a”, “b” 

e “c” de fls. 67, porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão 

acusador obter as informações durante a instrução processual, conforme 

artigo 1.373, subitem II da CNGC.Defiro os pedidos constantes nos itens 2 

da quota de folha 67.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 

de setembro 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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370080 Nr: 19507-70.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELDO GOMES GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOELDO GOMES GUEDES, Cpf: 

59432047172, Rg: 10479880, Filiação: Maria Conceição Ferreira Gomes e 

Joaquim Pinto Guedes Moura, brasileiro(a), convivente. atualmente em 
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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 JOELDO GOMES GUEDES pela prática, 

em tese, do deligo tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, em 

observância ao disposto na Lei 11.340/2006, contra a vítima JOCELINA DA 

SILVA.

Despacho: Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra JOELDO GOMES GUEDES, 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. 68.No que tange ao artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e 147, 

caput, do Código Penal, verifico que, efetivamente, decorreu o lapso 

prescricional necessário para que o estado pudesse exercer a sua 

pretensão punitiva. Dessa forma, ocorreu à prescrição da pretensão 

punitiva, em face da pena abstrata prevista para a infração, uma vez que 

não se verificou nenhuma causa interruptiva. Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado JOELDO GOMES GUEDES, qualificados nos autos, por infração 

ao artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e 147 do Código Penal, nos 

termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.P.R.I.C.Às providências. 

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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420530 Nr: 22281-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIÉCIO SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AURIÉCIO SOARES GOMES, Cpf: 

00799384186, Rg: 141.1199.3, Filiação: Aurelino Rodrigues Gomes e 

Evanildes Soares Gomes, data de nascimento: 08/01/1984, brasileiro(a), 

natural de V. Grande-MT, solteiro(a), operador de espasidor, Telefone 

9282.1301. 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 AURIECIO SOARES GOMES pela prática, 

em tese, no delito tipificado nos artigos 129, §9º, em concurso material 

com o art. 147, caput, c/c 61, II, "f", todos do Código Penal, em 

observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), 

contra a vítima SANDRA MACIEL BISPO

Despacho: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de AURIECIO SOARES GOMES pela prática, em tese, 

no delito tipificado nos artigos 129, §9º, em concurso material com o art. 

147, caput, c/c 61, II, "f", todos do Código Penal, em observância ao 

disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), contra a vítima 

SANDRA MACIEL BISPO.Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra AURIECIO SOARES GOMES, 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. 69/70.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 21 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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293161 Nr: 13102-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONILSON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONILSON DE LIMA, Rg: 13879286, 

Filiação: Porfirio Júlio de Lima e Josefina Madalena dos Santos, data de 

nascimento: 12/11/1973, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

solteiro(a), operador de moto serra, Telefone 9976.7472. 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 

JONILSON DE LIMA, pela pratica dos artigo 129, §9º do Código Penal, em 
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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. 59), 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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425673 Nr: 24973-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLO SESPERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APOLO SESPERE, Cpf: 02928192182, Rg: 

20446532, Filiação: Eugenia Sespere, data de nascimento: 18/04/1971, 

brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT, convivente, corretor, 

Telefone 65 9250-1794. 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 APOLO SESPERE pela prática, em tese, 

do crime tipificado no art. 21, da LCP, com incidência do art. 61,II, “f”, do 

CP; art. 132, caput CP, com incidência do art. 61,II, “f”, do CP, art 147, 

caput, do CP (por 3 vexes) em continuidade delitiva (art 71, do CP) com 

incidência do art. 61,II, “f”, do CP, todos em concurso material (art 69, 

caput,do CP), em observância ao dispoto na Lei 11.340/2006, ocorrido no 

dia 02/11/2014, contra a vítima JANDIRA RODRIGUES DE MORAIS

Despacho: Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra APOLO SESPERE, 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. 75, conforme item 

7.5.1, subitem III da CNGC.Defiro os pedidos formulados nos itens “b” e “c” 

de fls. 75.(..)

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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396111 Nr: 9255-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE RAMOS MUNDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODAIR JOSE RAMOS MUNDIM, Cpf: 

96117320159, Rg: 13175335, Filiação: Maria de Fatima Mundim e Jose 

Natal Ramos Mundim, data de nascimento: 09/04/1981, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, convivente, funileiro, Telefone 9251-5887. 

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 ODAIR JOSE RAMOS MUNDIM pela 

prática, em tese, do deligo tipificado no artigo 129, §9º, em concurso 

material com artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal, 

em observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), 

contra a vítima STEFANI RAFAELA PEREIRA LEITE.

Despacho: Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra ODAIR JOSE RAMOS MUNDIM, 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. 54, conforme item 

7.5.1, subitem III da CNGC.Defiro os pedidos formulados nos itens “b” e “c” 

de fls. 54.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 02 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442014 Nr: 7787-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONE DE SOUZA, Rg: 1930425-0, 

Filiação: Maria do Carmo de Souza, data de nascimento: 03/04/1987, 

brasileiro(a), natural de João Lisboa-MA, solteiro(a), repositor, Telefone 

9218-6446. 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 DIONE DE SOUZA pela prática, do art. 21, 

da Lei de Contravenções Penais, com incidência do art. 61, II, "f" do Código 

Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/06 (Violência 

Doméstica), contra a vítima LAURA PEDROSA DA SILVA.

Despacho: Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra DIONE DE SOUZA, 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. 41.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 24 de maio 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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451655 Nr: 12574-13.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FELIPE BARROS, Filiação: Gilza Maria de 

Barros, data de nascimento: 25/07/1993, brasileiro(a), natural de Varzea 

Grande-MT, convivente. 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 FELIPE BARROS, como incurso no artigo 

21 da Lei das Contravenções Penais, com incidência do artigo 61, II, “f”, do 

Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência 

Doméstica), contra a vítima TATIANE SANTOS DA SILVA.

Despacho: Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra FELIPE BARROS, 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. 78, conforme item 

7.5.1, subitem III da CNGC.Defiro os pedidos formulados nos itens “b” e “c” 

de fls. 78.Em relação ao item 2 de fls. 78, intime-se a vítima para que, 

querendo, apresente a Ação Penal cabível para o crime de Dano.Às 

providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 02 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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 487842 Nr: 6783-29.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MACEDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL MACEDO DOS SANTOS, Cpf: 

01914107136, Rg: 16969901, Filiação: Luzete Macedo dos Santos e João 

Macario dos Santos, data de nascimento: 21/08/1986, brasileiro(a), 

convivente, Telefone 65 9201-1367. 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), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de RAFAEL MACEDO DOS SANTOS pela 

prática, Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, em concurso material 

(Art. 69, caput, do CP) Com artigo 147, caput, do Código Penal, em 

observância ao disposto na Lei 11.340/2006, contra a vítima ELAINE REIS 

DA SILVA.

Despacho: Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra RAFAEL MACEDO DOS SANTOS, 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. 27.Quanto ao delito de AMEAÇA, malgrado a tentativa da Autoridade 

Policial em tentar elucidar a prática do crime de tentativa de lesão corporal, 

infrutíferos foram os esforços.Com efeito, restou apurada na fase 

investigativa a atipicidade da conduta do investigado RAFAEL MACEDO 

DOS SANTOS. Dessa forma, sem prejuízo do artigo 18 do Código de 

Processo Penal, acolho a manifestação do Ministério Público e DETERMINO 

O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS procedendo à baixa na distribuição, em 

relação ao delito de AMEAÇA.Às providências. Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 16 de maio 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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 513315 Nr: 20729-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIVALDO PEREIRA LIMA, Cpf: 

70108207161, Rg: 25386778, Filiação: Rosalina Pereira Lima e Evaldo 

Borges Lima, data de nascimento: 17/10/1980, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, pedreiro. 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 EDVALDO PEREIRA LIMA pela prática, 

em tese, do crime tipificado no artigo 129, § 9º, em concurso material (art. 

69, caput, do CP) com o artigo 21, da Lei de Contravenções Penais 

(Decreto-Lei nº 3.688/41) e artigo 147, caput, do Código Penal, estes com 

incidência do artigo 61, II, “f” do Código Penal, em observância ao disposto 

na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima EDNALVA PEDROSA DOS SANTOS.

Despacho: Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra EDVALDO PEREIRA LIMA, 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 os pedidos formulados no item 1, alíenas “a”, “b” e 

“c” de fls. 51, porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão 

acusador obter as informações, nos termos do artigo 1.373, subitem II da 

CNGC.Defiro os itens 2 e 3 da quota ministerial às fls. 51 Às providências. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 30 de outubro 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, 03 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 481992 Nr: 3085-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 INTIMAÇÃO para o advogado ANTONIO FERREIRA DINIZ, OAB/MT 16.355, 

apresentar resposta à acusação com relação ao acusado ALENILSON 

VIEIRA SANTANA, no prazo legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 527376 Nr: 2793-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DANIELA DE MIRANDA 

SILVA - OAB:24007/O

 designada audiência para o dia 23 de agosto de 2018, às 16h:15min, 

audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, das testemunhas 

de acusação de fls. 06 e as de defesa de fls. 69 e o interrogatório do 

acusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 465436 Nr: 19040-23.2016.811.0002

 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): WALDIR CARDOSO RESENDE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo: 19040-23.2016.811.0002 (Código: 465436)

Ação Penal: art. 147, caput, c/c o art. 61, II, “f” do Código Penal, em 

observância da Lei. n. 11340/2006

 Autor: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado: Waldir Cardoso Resende Junior

 Vítima: Lucyana Costa Sampaio

Data e horário: quinta-feira, 19 de outubro 2017, às 15h00min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Denunciado: Waldir Cardoso Resende Junior

 Advogado do acusado: Louis Naaman Khouri Filho

Vítima: Lucyana Costa Sampaio

Advogado da Vítima: Ubirajara de Siqueira Filho –OAB/MT 15714

OCORRÊNCIAS

RESUMO: "Aberta a audiência, constataram as presenças dos advogados 

da vitima, do acusado, da vitima e do acusado. Foram constatadas as 

ausências do Ministério Público e da testemunha Adriana Dulcilene de 

Oliveira. Pelo MM. Juiz foi proferida à seguinte decisão: “VISTOS ETC. 

Considerando o afastamento da Promotora de Justiça Titular desta Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher nos dias 19 

e 20 de outubro de 2017, conforme oficio n. 069/2017/6º PJCriminal 

(anexo), torna-se inviável a realização de audiência de de instrução e 

julgamento designada para esta data. Dessa forma, redesigno a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 12 de julho de 2018 às 14h30min. 

Intimem-se a vitima Lucyana Costa Sampaio e a testemunha Adriana 

Dulcilene de Oliveira, para comparecerem a audiência designada. Saem 

intimados a Lucyana Costa Sampaio e a testemunha Adriana Dulcilene de 

Oliveira e o acusado para comparecerem a audiência designada. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais a constar mandou o MM. Juiz 

que encerrasse o presente termo, que lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Solange Regina Alves de Lima, Assessora 

Técnica Jurídica, que o digitei e o fiz imprimir.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Advogado do acusado:

Advogado da vitima:

 Intimados:

Acusado – Waldir Cardoso Resende Junior

Vitima – Lucyana Costa Sampaio

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002252-77.2017.8.11.0002

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:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que 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 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. Referente ao cumprimento do mandado ao 

Requerido H.M.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, no Bairro Distrito Industrial, Município de Cuiabá - 

MT, Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002251-92.2017.8.11.0002

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:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que 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 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. Referente ao cumprimento do mandado ao 

Requerido H.M.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÕES LTDA, no Bairro Distrito Industrial, Cuiabá - MT, sob pena 

de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002952-53.2017.8.11.0002

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:

HELIO RANGEL SOARES (RÉU)

J. DE LARA PINTO JUNIOR EIRELI - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000218-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILDO CARDOSO (RÉU)

SILDO CARDOSO & CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que 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 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003141-31.2017.8.11.0002

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:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 632 de 638



 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que 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 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001316-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA ELAINE REGINO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que 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 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000886-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BARBOSA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que 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 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008602-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN DAYANA SILVA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que 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 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000338-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALVARO MANIEZZO (EXECUTADO)

W. A. MANIEZZO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 dias 

Várzea Grande-MT, 3 de julho de 2018 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, 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça no bairro 

Bosque da Saúde em Várzea Grande, na conta eletrônica do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck emissão de 

guias, diligências. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil. ADELIA DE SOUZA 

GERMANO Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000447-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA ADRIANA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que 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 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-87.2016.8.11.0002

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:

DIAGO LEAO DIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

DIEGO OTTO DIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

DIEGO O. DIAS RODRIGUES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001274-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE MORAES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000839-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)
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RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005616-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001523-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000101-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLE APARECIDA DE FIGUEIREDO MARTINS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001005-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON HONORIO DOS REIS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que 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 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 432817 Nr: 2669-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON EZEQUIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JÚNIOR - OAB:SP / 131.896, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296, 

JEFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - OAB:8043-E, TAYLISE CATARINA 

ROGÉRIO SEIXAS - OAB:MS 16209-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 das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 345311 Nr: 12127-93.2014.811.0002

 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: ESPOLIO DE LUIZ OLIVEIRA, ASTROGILDA COSTA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, Martiniano Pereira Matos Filho - OAB:10269, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando 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): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 79910 Nr: 2496-43.2005.811.0002

 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 ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCI MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 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): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 295689 Nr: 16043-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO RAMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marco Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT
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 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça para cumprimento do Mandado de avaliação no bairro Jardim 

Presidente em Cuiabá ou onde o bem estiver, com úrgencia, na conta 

eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 208254 Nr: 4023-25.2008.811.0002

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte exequente, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos 

autos planilha com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e 

honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337510 Nr: 5818-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RICARDE DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A em face de Gilmar Ricarde de Melo, ambos 

devidamente qualificados nos autos, visando à apreensão do bem descrito 

na exordial.

2. Às fls. 83 fora determinada a intimação do autor para requer o que 

entendesse necessário.

3. Em razão da sua inércia (certidão de fls. 85), expediu-se carta de 

intimação pessoal ao autor para que desse regular prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção (fls. 86).

4. Todavia, apesar de intimado pessoalmente (AR de fls. 86-verso), o 

autor quedou-se inerte, consoante o teor da certidão de fls. 87.

5. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

6. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos. Dê-se baixa junto ao 

sistema Renajud em caso de eventual restrição realizada por este juízo.

8. Custas processuais pagas na distribuição.

 9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. P.I.C.

11. Às providências.

 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290028 Nr: 9597-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM 

LTDA, RODRIGO TADEU REZENDE DE SOUZA, ANDERSON CARDOSO DE 

SOUZA, LUZIA DA SILVA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VARZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

..

1. À secretaria para juntada de documentos pendentes.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003876-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR RESMINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003876-64.2017.8.11.0002; REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ADAIR RESMINI Vistos. 1. 

Apreendido o veículo conforme certidão do Sr. Oficial de justiça, pleiteia o 

requerido a restituição do veículo, uma vez que efetuara o pagamento 

integral do débito. 2. Primeiramente, para efeitos legais, considerando 

comparecimento espontâneo da parte requerida aos autos, através do seu 

patrono com procuração anexa, tenho por suprida a falta de citação 

pessoal através do oficial de justiça e dou-lhe por citada com base no art. 

239, §1°. 3. Pois bem. De acordo com entendimento já pacificado nos 

Tribunais Superiores quanto ao valor a ser depositado referente a 

purgação da mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou 

seja, os valores apresentados na inicial pelo autor como devidos. 4. 

Assim, considerando que o cumprimento da liminar se deu em 25/06/2018, 

contando-se o prazo em dias úteis (artigo 219 do CPC), a data limite para o 

pagamento do débito seria em 03/07/2018. 5. Dessa forma, tendo-se em 

vista que o pagamento da integralidade do débito (R$ 26.112,56) fora 

realizado em 29/06/2018, dentro do prazo, conforme comprovante juntado 

aos autos, expeça-se o competente Mandado de Restituição do veículo, 

em favor do requerido, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o 

Mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário. 

6. No mais, aguarde-se a apresentação de defesa pelo requerido, que 

deverá ser certificado, e, em caso positivo, intime-se o autor para, 

querendo, impugnar no prazo de 15 dias. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004669-66.2018.8.11.0002

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:

ESTHER DROSGHIC MENDOZA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO PROCESSO 

1 0 0 4 6 6 9 - 6 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ESTHER 

DROSGHIC MENDOZA SOARES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 
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COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os autos, verifico que o endereço 

constante da notificação extrajudicial (Av. Filinto Muller de 1 até 2088, 62 - 

Centro, Várzea Grande), diverge do endereço constante do contrato (Av. 

Presidente Marques, 761, Ed. Palladium). 4. Desta feita, embora não se 

exija que a assinatura constante do aviso seja do próprio destinatário, 

tenho como não comprovada à mora do requerido. 5. Assim, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. .. (Assinado 

eletronicamente) Alexandre Elias Filho Juíz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001256-45.2018.8.11.0002

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:

KEITTE KETTE PONCE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 1 2 5 6 - 4 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KEITTE KETTE 

PONCE DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, em desfavor de KEITTE KETTE PONCE DA SILVA, 

tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, 

verifico que a notificação encaminhada ao devedor retornou pelo motivo 

“ENDEREÇO INCORRETO” (ID. 11837830), ocasião em que fora 

oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do 

devedor (ID. 12436864). 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário 

reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente 

ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a 

constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do 

Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso 

dos autos, em emenda à inicial, o autor anexou o comprovante de 

notificação do requerido por meio de instrumento de protesto, contudo, 

realizado após a propositura da ação (ID. 13491978). 6. Com efeito, não 

se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da 

ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de 

busca e apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG, Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas 

pagas na distribuição. 11. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 12. P. I. C. .. (Assinado eletronicamente) Alexandre 

Elias Filho Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002186-63.2018.8.11.0002

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:

GABRYELL LUIZ MAIA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 2 1 8 6 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GABRYELL LUIZ 

MAIA SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, em desfavor de GABRYELL LUIZ MAIA SANTOS, 

tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, 

verifico que a notificação encaminhada ao devedor retornou pelo motivo 

“AUSENTE” (ID. 12364027), ocasião em que fora oportunizado ao autor 

por duas vezes a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do 

devedor (ID. 12632999 e 13095473). 3. Isso porque, o direito de o credor 

fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, 

para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por 

intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 

5. No caso dos autos, em emenda à inicial, o autor anexou o comprovante 

de notificação do requerido por meio de instrumento de protesto, contudo, 

realizado após a propositura da ação (ID. 13615623). 6. Com efeito, não 

se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da 

ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de 

busca e apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG, Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas 

pagas na distribuição. 11. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 12. P. I. C. .. (Assinado eletronicamente) Alexandre 

Elias Filho Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001044-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001044-24.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de 

ação proposta por BANCO BRADESCO S.A em desfavor de JOAO 

RODRIGUES DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos documento valido que comprovasse a 

constituição do requerido em mora, eis que, muito embora tenha realizado 

o protesto do título, a notificação extrajudicial constou o número do CEP 

divergente do contrato. 3. O autor, por sua vez, pede a validação da 

constituição em mora, argumentando que o protesto extrajudicial, por si, já 

é suficiente para a comprovação, bem como, anexando aos autos a 

mesma notificação e protesto trazidos na inicial. 4. Pois bem. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. Com efeito, caberia ao autor 

demonstrar que esgotou os meios de notificação tradicionais antes da 

efetivação do protesto extrajudicial, remetendo a correspondência ao 

endereço informado no contrato qual seja o CEP (78165-990) e não com 

CEP diverso (78144-370), conforme restou demonstrado nos autos. 6. 

Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência pátria: “PROCESSO CIVIL. 

BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIDA. ENDEREÇO 

DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

PREMATURO. SENTENÇA CASSADA. 1. A notificação extrajudicial é 

elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, 

constituindo, pois, pressuposto processual para o desenvolvimento 

regular do processo. 2. Na espécie, a notificação extrajudicial foi recebida 

em endereço diverso do informado no contrato, por pessoa com o mesmo 

nome da mãe da parte ré. 3. Tendo o autor informado que a diferença 

entre os endereços decorre de atualização cadastral, e sendo, inclusive, 

seu dever atualizar o endereço da parte ré para o prosseguimento do 

feito, mostra-se prematuro concluir que a notificação extrajudicial de fl. 

25/27 seja inválida. 4. Recurso provido. Sentença Cassada. (5ª Turma 

Cível. Publicado no DJE : 27/11/2015. Julgamento: 11 de Novembro de 

2015. Relator SEBASTIÃO COELHO)”. “PROCESSO CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO POR EDITAL. 

LOCALIZAÇÃO CONHECIDA. EMENDA DA INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO 

DE PRAZO. INDEFERIMENTO E SENTENCIAMENTO SIMULTÂNEOS. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

QUE NÃO SATISFAZ À EXIGÊNCIA CONTIDA NO DESPACHO. CERTIDÃO 

QUE ATESTA A REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DO FEITO. SÚMULA 72 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME. "A nossa jurisprudência é flexível na comprovação da 

mora, não discutindo que seja a mesma ex re, mas exigindo que a 

comprovação se faça com o mínimo de segurança por meio de notificação, 

pelo menos, entregue no endereço do devedor" (STJ - 3ª Turma - RESP 

503677 / MG - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - j. em 02.09.2003 - 

DJ de 28.10.2003 - p. 286). Inteligência do art. 14 da Lei nº 9.492/97. 

Somente se fará por edital a intimação "se a pessoa indicada para aceitar 

ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for 

residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, 

ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido 

pelo apresentante" (caput do art. 15 da reportada Lei nº 9.492/97). 

Oportunizada a emenda da inicial no Juízo a quo, para fins de 

comprovação da existência de prévia e infrutífera notificação por AR, a 

parte autora se limitou a requerer a dilação do prazo por 30 dias. O pedido 

foi indeferido na própria sentença, quando se reconheceu carecer o 

processo de um de seus pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular, i.e., a comprovação da mora, e se decidiu por extingui-lo sem 

apreciação de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV e § 3º, do CPC. 

Essa decisão simultânea, contudo, pelo que se percebe das razões e 

documentos anexados ao apelo, não causou qualquer prejuízo à apelante. 

Isso porque o documento que pretendia juntar (certidão acostada às 

razões do apelo - fls. 48/50), por certo, não satisfaz o despacho que 

precedeu ao sentenciamento. A certidão dá conta de realização de uma 

notificação posterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, que 

não serve para demonstrar a razão de ter o protesto sido realizado por 

edital. No mais, a teor do que dispõe a Súmula 72 do STJ, a comprovação 

da mora é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. A 

constituição da mora, através da notificação específica, deve ser anterior 

ao ajuizamento do feito, não posterior a ele. Recurso improvido. Decisão 

unânime."(TJPE. Apelação Cível nº 001. 0014795-07.2013.8.17.0810 - 

0320501-4. Relatora Substituta: Virgínia Gondim Dantas Rodrigues. 

Julgado em: 19.12.2013. Publicado no DJe de 09.01.2014) (Grifei) É 

reiterada a orientação de que se mostra incabível, em ação de busca e 

apreensão, a notificação do devedor por meio de edital, quando o credor 

não tenha esgotado as possibilidades de localização do devedor para fins 

de efetuar a sua intimação pessoal. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça, na Súmula nº 72 estabelece:"A comprovação da mora é 

imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 

Essa exigência justifica-se pelos direitos à informação e ampla defesa 

conferidos ao Réu. Confiram-se os seguintes precedentes: "PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - CITAÇÃO POR EDITAL - INCABÍVEL. 

SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO JUSTIFICA ESSE MEIO. (Processo: APL 

3290919 P. Publicação: 15/04/2014. Relator: Evandro Sérgio Netto de 

Magalhães Melo)”. 7. Ademais, é de bom alvitre ressaltar que não há nos 

autos qualquer comprovação de que o endereço para onde fora 

encaminhada a notificação, de fato se trata da residência do devedor. 8. 

Desta feita, considerando que a parte autora não comprovou de forma 

satisfatória a mora do requerido, deixando de sanar a irregularidade 

processual, conforme determinado, ausente o requisito necessário para a 

propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. 9. Custas pagas na distribuição. 10. 

Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 11. P. I. C. 

.. (assinado eletronicamente) Alexandre Elias Filho Juíz de Direito
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