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Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
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Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha
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Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza
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Des. Pedro Sakamoto
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PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
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Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
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Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
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Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1298175 Nr: 7962-41.2018.811.0041

 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: MFRC, GRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DE LIMA FONSECA - 

OAB:22854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº:7962-41/2018 – CÓDIGO 1298175Vistos, 

etc.Considerando que na exordial as partes se prontificam a provar os 

fatos por todos os meios admitidos, designo audiência para a data de 25 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14H00MIN (terça-feira), a fim de colher 

depoimento pessoal dos requerentes com a oitiva das testemunhas 

descritas às fls. 09, tal como para que haja a eventual apresentação de 

outros documentos que as partes entendam pertinentes para comprovar a 

convivência desde a data de 20/12/2014.Intimem-se os interessados via 

carta intimação para comparecimento nos termos apontados.Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 

DA SILVAJuíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA N°:

0722547-80.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 TELEFÔNICA BRASIL S.A

ADVOGADO(A):

 OTACILIO PERON – OAB/MT 3684-A

Vistos, etc.

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

FLAMBOYAN MODAS. em benefício de PERON e ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, referente a Guia nº 44016 e 44021 recolhida em 

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 constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para finalidade de “receber e dar quitação”.

Contrato Social da Empresa se o (a) outorgante da procuração for pessoa 

jurídica.

 Contrato Social da Empresa ou Escritório de Advocacia beneficiário;

 Nome de todos os sócios inclusos no QSA da Receita Federal;

 CPF de todos os sócios, data de nascimento de todos os sócios do 

beneficiário.

 Certidão do Gestor da Central de Arrecadação 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, 15 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

 0711487-13.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 JOSÉ MENEZES SIQUEIRA

ADVOGADO(A):

 CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - OAB/MT 21.520/MT

Vistos, etc.

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

MENEZES SIQUEIRA, em beneficio próprio de CLEUZA ALVES DE 

OLIVEIRA, em relação às Guias de nº 95044 e 95048 recolhidas de forma 

indevida.

 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:

 Certidão do Gestor (a) do Distribuidor em caso de recolhimento indevido.

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.

Nada informado no referido prazo, arquivem-se o pedido.

Publique-se. Intime-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, 15 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0720882-29.2018.8.11.0001

 REQUERENTE (S):

CÉLIA REGINA DA COSTA

ADVOGADO (A):

 PATRICIA PODOLAN OAB/MT 6581

Vistos, etc.

 Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca da Informação 

prestada pelo Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça/MT(andamento n°06).

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 415/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0074479-54.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT, 

portador(a) do RG nº. 443236628 SSP/SP e CPF nº. 343.712.828-06, para 

exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I, no Gabinete do 

Juiz do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964985 Nr: 6898-98.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: WILLIAM ROBERTO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIMAR SOARES 

LACERCA DE OLIVEIRA - OAB:9355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELÍSIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:RN 1853, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 1075069 Nr: 57539-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONY BENEDITO DE FIGUEIREDO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL 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 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 1084316 Nr: 3556-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR RODRIGUES BATISTA

 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. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 929014 Nr: 48733-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA SILVA SANTOS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, 

JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT

 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 3252 Nr: 1037-69.1994.811.0041

 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: PGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFC, ALFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT, JOÃO FARIAS GOMES - OAB:2640

 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$597,00(quinhentos e noventa e sete reais), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), 

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.: 142490 Nr: 27141-83.2003.811.0041

 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: SLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENICE FERNANDES DE SOUZA 

- OAB:8407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341, DORALINA MARIANO DA SILVA - 

OAB:3.786/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$ 
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13.486,82 (treze mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$6.784,59(seis mil e setecentos e 

oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 7.133,25(sete mil e cento e trinta e três reais e vinte e 

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

 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$ 

697,61 (seiscentos e noventa e sete reais e sessenta 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$ 

284,18(duzentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que 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.: 807499 Nr: 13972-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVEST - REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES 

LTDA - ME, JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS, KLEBER VIANA CATALÁN, 

SELMA CRISTINA FLÔRES CATALÁN, ANTONIO VITORIO BRESSAN, 

MARCIA REGINA FREITAS BRESSAN, VALDIR DE MOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA CRISTINA FLÔRES 

CATALAÂN - OAB:4.076

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 96350 Nr: 112-34.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MEDEIROS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-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$321,10(trezentos e vinte e um reais e dez centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), 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.: 67085 Nr: 475-94.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiliam Roberto Rosilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 PR, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EUGÊNIO FERNANDES - 

OAB:4282

 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$445,88(quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito 

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

cientificado de que 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), 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.: 64253 Nr: 1774-04.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO HORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LISE - OAB:53.325 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. RUBIMAR BARRETO 

SILVEIRA - OAB:3640

 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$415,24(quatrocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), 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.: 71756 Nr: 1736-84.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 
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- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/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$534,02(quinhentos e trinta e quatro reais e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), 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.: 1140932 Nr: 27822-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SILVERIO DA SILVA JUNIOR, LUCIANA PALACIO 

PILATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, PALLOMA MAHANNABARBOSA DALLAGNOL - 

OAB:OAB/MT 21.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 14.667

 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$ 

4.086,06 (quatro mil e oitenta e seis reais e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$2.043,03(dois mil e quarenta e três reais e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$2.043,03(dois mil e 

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

cientificado de que 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.: 1153735 Nr: 33353-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO JUNIOR PERES DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 81610 Nr: 13710-50.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR ROGÉRIO BONACCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOLEIRO TALLARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:3530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/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$156,79(cento e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), a 

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

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), 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.: 1041053 Nr: 42120-30.2015.811.0041

 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: EDSON RIBEIRO MIRANDA, SANDRA MARIA CASTILHO 

RIBEIRO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO ALVES DA SILVA, DAISY MARIA 

LOBO DE AZEVEDO SILVA, ANTONIO SANCHES REVUELTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 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$ 

1.028,38 (um mil e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$514,19(quinhentos e quatorze reais e dezenove 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 514,19(quinhentos e 

quatorze reais e dezenove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que 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.: 1144855 Nr: 29543-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 
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trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que 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.: 882807 Nr: 18414-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE SOUZA CONCEIÇÃO, DDSC, ELIANE DE 

SOUZA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA P. GIACOMINI SOUZA 

- OAB:17627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 949093 Nr: 59736-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBAA, REGIANE BONDEZAN ARAGÃO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 1140214 Nr: 27469-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FRANCISCA 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: 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 1083871 Nr: 3396-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAIR ALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCÂNTARA 

BARBIEIRO - OAB:11.854 OAB-MT, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 764237 Nr: 16874-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-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$ 

635,80 (seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 222,37(duzentos e 

vinte e dois reais e trinta e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que 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 
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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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127510 Nr: 21965-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21.297, MARIA LUIZA CARDOSO ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 90436 Nr: 12504-69.1999.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARITA BARACAT DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FÉLFILI - 

OAB:3.923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-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$252,06(duzentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), 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.: 943424 Nr: 56542-44.2014.811.0041

 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: VALDENIR DA ROCHA INACIO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

562,30 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 148,87(cento e 

quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que 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.: 93686 Nr: 3816-55.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA NUNES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO, 

JOÃO BATISTA BEZERRA ITO, TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:4695-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 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$404,86(quatrocentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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), 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.: 357780 Nr: 28196-93.2008.811.0041

 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: OZELINA ELOI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAICE MARTINS TORRES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SPADINI - 

OAB:9679, SADI GENTIL - OAB:5404-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300/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$ 

912,16 (novecentos e doze reais e dezesseis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$426,58 (quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta 

e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$456,08(quatrocentos e cinquenta e seis 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.: 970011 Nr: 9360-28.2015.811.0041

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

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDON SALAM KHALED KARHAWI, GILSON 

MÁRCIO DA COSTA, NADIM AMUI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE R S CAMPOS - 

OAB:7438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

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

devidamente INTIMADA à parte embargada, 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 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), 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.: 1101722 Nr: 11232-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE MARTHA BARBOZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/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$ 

627,19 (seiscentos e vinte e sete reais e dezenove 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$ 213,76(duzentos e 

treze reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que 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.: 986477 Nr: 16907-22.2015.811.0041

 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: GILBERTO DE FATIMA BRANDAO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES 

OAB-11801 - OAB:, JAQUELINE DE OLIVIERA NOVAIS - OAB:7287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - 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$ 

410,71 (quatrocentos e dez reais e setenta e um centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 204,00(duzentos e 

quatro reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 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.: 865117 Nr: 5688-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FREITAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO TAKESHI SENNO DE 

ASSUNÇÃO - OAB:18648/O, RONALD SENNO ASSUNÇÃO - 

OAB:16.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B

 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 718735 Nr: 14605-59.2011.811.0041

 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: HOSANA CATARINA DIAS DO ESPIRTIO SANTO, ELTON 

MANOEL DO ESPIRITO SANTO, HERMES FERNANDO DIAS DOS SANTOS, 

HELEN CRISTINA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEO BOSCOLI NETO, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

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

OAB:6.199/MT, MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA - 

OAB:13031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/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$ 

1.672,24 (um mil e seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$836,12(oitocentos e trinta e seis 

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

836,12(oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que 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.: 1169478 Nr: 39937-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY DEISE VIOLA RODRIGUES, TATIARA DE SOUZA 

SALES, representante da menor(I.S.B.S)
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18.145A/MT, 

NABILA LUDWIG GUNSCH - OAB:18980, RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISINA 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 707707 Nr: 1195-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEVINO F. CASSEANO DE 

SOUZA - OAB:5733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANA GORETE ROQUE SAGIN 

- OAB:10486, LUCIANA ALVES DOS SANTOS - OAB:11.522, THAIS 

ROQUE SAGIN - OAB:12902/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. 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 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.: 463423 Nr: 31710-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR GAMBAROTO, MARLI FERREIRA DE LUCENA 

GAMBAROTO, VALDENIR GAMBAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ENIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15.084 / MT, NIVALDO CONRADO PEREIRA - OAB:4925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TRINDADE RIBEIRO - 

OAB:21358/O

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

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

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

567,67 (quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete 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$154,24(cento e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro 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.: 1086847 Nr: 4647-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DOS SANTOS COSTA

 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

 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 857651 Nr: 59881-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KAROLINE MARQUES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-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$ 

1.699,80 (um mil e seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), 

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

forma separada, sendo R$849,90(oitocentos e quarenta e nove reais e 

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

849,90(oitocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1255401 Nr: 22801-08.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FKTF, MFdGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMI-FDIEDC, IFDIEDCMI, PFDIRFLPPCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS DAVID 

ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132.306/SP, Fábio Rosas - 

OAB:131.524/SP, Gabriel Seijo Leal de Figueiredo - OAB:202.022-A, 

MARCELA CANCILIERI DO NASCIMENTO GALLETTI - OAB:13.363 

OAB/MT, TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - OAB:194.583/SP

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da parte 

autora no tocante aos itens 4 e 8 da decisão/despacho proferido dia 

10/08/2018, promovo sua republicação para tal fim: "4. Resta prejudicado 

o pedido de fl. 1.357, pois a solicitação encaminhada ao Delegado do 15° 

Distrito Policial de São Paulo/SP fora devidamente recebida em 02/05/2018, 

conforme se vê do AR acostado à fl. 1.361. (...) 8. Ciência à parte autora 

acerca dos documentos de fls. 1.056/1.073, 1.074/1.078 e 1.088/1.091 (. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de agosto de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito"

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1007692-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO JULIO AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DIAS DA LUZ (RÉU)

MANOEL DA CRUZ PEREIRA (RÉU)

DARCI DOS SANTOS (RÉU)

ROBERTO BEZERRA (RÉU)

RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS (RÉU)

ABADIA GONCALVES PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 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 DEVE 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). 

CUIABÁ, 15 de agosto de 2018. AMANDA MEIRA FLORENTINO Gestor(a) 

Judiciário(a) em substituição SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. 

DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1035058-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DIAS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0019794A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU DA SILVA DIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 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, querendo, SE 

MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais. CUIABÁ, 15 de 

agosto de 2018. AMANDA MEIRA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 115467 Nr: 1915-28.1993.811.0041

 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: EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃO LTDA, CLOVIS 

POMPEU DE BARROS, NADIR HELENA POMPEU DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEIXOTO DE CASTRO, CRISTINA SOUZA 

ROSA DE MORAES, MARIO DIAS DOS SANTOS, JANIO MAURO DA 

SILVA, JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, BENEDITO ANTONIO DE SOUZA E 

OUTROS, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PARAÍSO 

II, REUS INOMINADOS, SILVANDIRA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINI - 

OAB:1136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, REGINA MARIA DE MORAES - OAB:3255/MT

 Processo nº 1915-28.1993.8.11.0041 – Cód. 115467.

Vistos.

Diante da impossibilidade de se colher elementos técnicos sobre a 

propriedade do imóvel, ante a ausência de dos documentos mencionados 

às fls. 277/278, INTIMO a parte autora, via DJE, para instruir o feito com os 

documentos mensurados no ofício do INTERMAT de fl. 279, em 15 (quinze) 

dias.

Considerando que o feito está em fase de instrução e se trata de 

processo inserto na Meta 02/CNJ, ou seja, tem prioridade no julgamento, 

determino que se cumpra com urgência.

Certifique-se, o decurso do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 361020 Nr: 30972-66.2008.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS 

AGRICULTORES DO TAQUARUÇU DO NORTE, ROZINEIDE GOMES DA 

SILVA, ADEILTON GONÇALVES PEREIRA, RONALDO MARCOLINO, JOSÉ 

HAMILTON GONÇALVES PEREIRA, WILSON GONÇALVES PEREIRA, ANA 

JOSÉ DAGUIAR DE OLIVEIRA, ADRIANA CHAGAS DE SOUZA, 

ALEXANDRA CHAGAS DE SOUZA, JOSÉ DO CARMO, ADOLFO DORFINO 

DORNELLES, JOÃO DARCI DA ROCHA MELLO, JOVENAL SALVADOR 

FILHO, GARIBALDI LIMA DA SILVA, SALVADOR FERREIRA DOS SANTOS, 

MILTON GONÇALVES DOS SANTOS, SUELI GARCIA DOS SANTOS, 

EMERSON ROBERTO PRETTO, JOSÉ ADRIANO LEOPOLDO DA SILVA, 

MESSIAS JOSÉ DOS SANTOS, BRENO GENTIL ZAMARCHI, VANUSA DOS 

SANTOS FERNANDES LIMA, KELLY MEZZOMO CRISÓSTOMO, JOSÉ 

FERREIRA, JOSEMIR DA CONCEIÇÃO SILVA, MANOEL CHAVES 

BARBOSA, JOSÉ PEDRO DA SILVA JUNIOR, JOSÉ PEDRO DA SILVA, 

CÉLIO HENRIQUES AUGUSTO, ORLANDO ALVES DE ANDRADE, JOAQUIM 

PEREIRA, ALVINO DOS SANTOS, BARTOLOMEU RIBEIRO LOPES, 

DENILSON VICENTIN, EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO, ODEMAR 

LOVISKI, MARIA JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS, JOSÉ HELENO MOULIN 

DE SOUZA, SELMA MARIA MIRANDA SENA, MARLON ROVER, VOLMAR 

FIORENTIM, LUISMAR RODRIGUES BENTO, NIVALDO DOS SANTOS, 
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ALUIZA DA SILVA SANTOS, AMILTON NUNES ROSA, HILTON DA SILVA 

SANTOS, JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA, JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS, 

ERASMO DIAS BIASUZ, JOSÉ CARLOS SOBRINHO, IVANILSON SANTOS 

LIMA, JOSÉ ALVES DA SILVA, PEDRO ALVES DE ANDRADE, MATEUS 

LINHARES DOS REIS, MANOEL MARTINS DOS ANJOS, TALVIO FERREIRA 

JUNIOR, LUIZ TELLES DE SOUZA, LIDIO FIORENTIN, CLAUDECI FERREIRA 

DE CARVALHO BRESSAN, EDENILSON SOARES, NILSON LUIS SOARES, 

VANDERLEI RAMOS DE ALMEIDA, JOÃO JOSÉ BARBOSA RIBEIRO, 

PAULO BELÉM, ARLINDO BELÉM, ALICE GALEGO BRESSAN, ZILDA 

ISABEL DE MELLO, ODIR JOSÉ BUZANELLO, IVAN LUZ BUZANELLO, 

IVANDRO ANTONIO BUZANELLO, JOELSON DREON, ALDO BUSANELLO, 

VALDECIR JOSÉ ORO, MARIA BARBOSA DE PAULO, NELSON RIGO, 

ITAMAR DA COSTA BALBINO, CUSTÓDIO EMILIO DE BRITO, VILSON DO 

NASCIMENTO DA SILVA, ALMIRO DIAS DA SILVA, JOÃO BATISTA 

PEREIRA, MARCELO PLAKITKEN, VANDERLI DE SOUZA, JOSÉ DE JESUS 

DA SILVA, ADEMAM DOS REIS CANTUÁRIO, FRANCISCA DE JESUS 

SILVA, MAURI CONRADO VARELLA, LINDAURA ROLDÃO, ANILDO 

PEIXOTO DA SILVA, JARLEY MELLO SAVINO, JORGE VALENTIM DE 

AMBRÓSIO, DIVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO DE ARAUJO 

MOREIRA, ANDERSON FERREIRA, ADILSON NUNES PENHA, IVAIR 

RODRIGUES DE MORAES, JESUS FERNANDES DA CRUZ, OSMAR 

ANTUNES, ROBERTO ANTUNES DE CHAVES, DANIEL WESOVOSKI, 

TERVINA ANTUNES DE ALMEIDA, CLAUDIR KRAMER, LEOMAGNO 

GRACIOTE, LINDOMAR BEZERRA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS 

RODRIGUES DA QUINTA, MARIA MADALENA DOS SANTOS, ILVA 

MEZZOMO CRISÓSTOMO, AURÉLIO ALVES DE ANDRADE, JOHNNY 

ALVES DE ANDRADE, AELSON OLIVEIRA DE JESUS, JORGE DERLI 

BERGHAHN, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, GIOVANI DOS SANTOS 

FERREIRA, JOSÉ NETO JANUÁRIO DE JESUS, ROSEMEIRE FERREIRA 

LIMA, WILSON FERREIRA LIMA, NATALINO BUSNELLO, GERSON 

BUSNELLO, ISAIAS GONÇALVES, PEDRO JAIR DA SILVA BERGHAHN, 

SILVINO BEZERRA DOS SANTOS, TEREZINHA JOSÉ DOS SANTOS 

FREITAS, EDMAR DOS SANTOS, RUBENS CAROLINO DIAS, CARLOS 

GOMES, ODAIR JOSÉ CONSTANTE, MARIO PAES DE OLIVEIRA, MARCOS 

CLAUDINEI DE OLIVEIRA, DEVALCIR MONTEIRO, ANTONIO MARCOS 

GOMES DA SILVA, ASSENDINO GOMES DOS SANTOS, WILSON PEREIRA 

DA SILVA, IVO MOURA GRANJEIRO, ELIAZER EUGENIO PEREIRA, 

ANTONIO CARLOS GONÇALVES PEREIRA, WILTON GONÇALVES 

PEREIRA, ARI INACIO DE OLIVEIRA, MANOEL PEREIRA BASTOS, 

VALDECIR PIMENTEL, MILTON DE SOUZA ALVES, ELENO SCOTT, HOFINI 

DE CAMARGO, OROSINO BATISTA DE OLIVEIRA, GEANE DA SILVA 

OLIVEIRA DE ARAUJO, FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA, ZENIO BERNARDO 

DOS SANTOS, ALCEMIR PEREIRA DO ROSÁRIO, ALCEMAR PEREIRA DO 

ROSÁRIO, EDER DIAS SAMUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO TINOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCY RIBEIRO MOREIRA - 

OAB:4314-A/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, GALENO 

CHAVES DA COSTA - OAB:11902, Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-B/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUZA - OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B, SEBASTIÃO COELHO DE SOUZA - OAB:6408

 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, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 752893 Nr: 4772-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIDIL MORAES DE ALMEIDA, LEDA GLÓRIA 

DE MORAIS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ FERNANDES DA 

SILVA - OAB:12.939, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - OAB:15415, 

OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:13.991 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5.906, CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS FRANTZ - OAB:10625, 

WILLIAM TADEU RODRIGUES DIAS - OAB:7001-E

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na 

pessoa de seus Advogados para, ciência do retorno dos autos da 

segunda instância e no prazo legal, requerer o que de direito, conforme 

despacho: "Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da segunda 

instancia, para reqwuererem o que de direito, nada sendo requerido, ao 

qruivo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 764767 Nr: 17427-84.2012.811.0041

 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: JOÃO APARECIDO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEISLER EVANGELISTA DE 

OLIVEIRA - OAB:211775, JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - 

OAB:6605, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, OMAR 

KHALIL - OAB:11.682, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham,, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

Requerida PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 914283 Nr: 39693-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DE OLIVEIRA, ZILMA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS RURAIS 13 DE OUTUBRO, WENDELL DE SOUZA 

GIROTTO, Eventuais Interessados, Ausentes, Incertos e Desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIM DE OLIVEIRA - 

OAB:5.041/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, HÉLIO FIALHO JUNIOR - 

OAB:17.524-MT, REJANE CRISLEY BARROZO - OAB:18.831A

 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, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 744224 Nr: 41250-24.2011.811.0041

 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: ELYDIO MERIGHI FILHO, WANY MÉRCIA PEREIRA 

ARMOS MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TOLMAN MUNIZ, Antonio Eterno Pereira, 

Donizete Sebastião de Oliveira, Vanildo Ferreira de Souza, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, MOACY FELIPE CAMARAO - OAB:5040, MOACY 

FELIPE CAMARÃO - OAB:5040/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com perdas e danos e 

desfazimento de construção, com pedido liminar, proposto por ELYDIO 

MERIGHI FILHO, em desfavor de JOSÉ TOLMAN MUNIZ, tendo por objeto 

uma área de terras, denominada Recanto das Emas, com 

aproximadamente 491 hectares, Rodovia MT-010, Distrito de Nossa 

Senhora da Guia, nesta Capital.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 21/129.
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Os autos tramitavam inicialmente perante a Quinta Vara Cível.

Às fls. 130/131, a medida liminar foi deferida, determinando-se a citação e 

intimação do réu para contestar a demanda.

À fl. 155, os autos foram redistribuídos a esta vara em razão da ampliação 

de competência promovida pela Resolução 006/2014/TP.

À fl. 170/171, a parte autora requereu inclusão de Antônio Eterno Pereira, 

Donizete Sebastião de Oliveira e Vanildo Ferreira de Souza, no polo 

passivo.

À fl. 174 foi determinada a intimação dos réus para apresentar 

contestação e decretada a revelia do réu José Tolman Muniz.

À fl. 176, foi determinada a realização de citação por edital.

À fl. 181/191, Solange Aparecida de Oliveira, compareceu aos autos, 

juntando inclusive procuração e documentos às fls. 182/191.

Às fls. 192/195, o réu José Tolman Muniz e Laura Cleide Rodrigues da 

Silva, juntaram procurações.

Às fls. 203/214, o réu José Tolman Muniz, manifestou-se nos autos, 

alegando citação inválida, alegou a ocorrência de fatos novos, para 

realizar a produção de provas.

Com a manifestação vieram os documentos de fls. 215/232.

Às fls. 240/260, o réu ofertou sua contestação, em que requereu 

preliminarmente o reconhecimento de tempestividade, e concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, e no mérito pugnou pela improcedência da 

demanda.

Com a contestação vieram os documentos fls. 261/287.

Às fls. 290/307, Antonio Eterno Pereira ofertou sua contestação, em que 

requereu preliminarmente o reconhecimento de tempestividade, e 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, e no mérito pugnou pela 

improcedência da demanda.

Com a contestação vieram os documentos de fls. 308/321.

À fl. 395/395v, foi revogada a decretação de revelia do réu José Tolman 

Muniz.

Às fls. 403/408, a autora requereu os benefícios da gratuidade da justiça, 

sendo deferido à fl. 409.

À fl. 414, foi certificado a publicação do edital de citação.

 Às fls. 418/420, contestação por negativa geral.

À fl. 421/421v, impugnação a contestação por negativa geral.

Os autos vieram conclusos para saneamento.

SANEAMENTO

1 – Considerando que não há questões preliminares a serem resolvidas; 

passo ao saneamento do feito, nos termos do artigo 357, II e seguintes do 

CPC, passo a fixar os pontos controvertidos sobre os quais recairá a 

prova.

2 - Como se trata de ação possessória e posse é fato, bem como o ônus 

de comprová-la recai sobre o autor, fixo os pontos controvertidos sobre 

os quais incidirão a prova:

 a) a origem da POSSE do demandante sobre o imóvel, bem como a forma 

e o tempo de exercício;

 b) se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do suposto 

esbulho;

 c) quando e de que forma se deu a suposta ameaça a posse e/ou 

turbação/esbulho alegado.

d) a existência ou não de benfeitorias e quem as construiu;

 e) a existência de danos materiais;

3 - Para elucidar os pontos controvertidos acima, determino a produção de 

prova testemunhal e depoimentos pessoais.

Designo audiência de instrução para o dia 22/08/2017 às 16h30min.

1. INTIME-SE as partes para, no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como 

INTIME-SE as partes que, em 15 (quinze) dias, arrolar testemunhas ou 

complementar o rol apresentado, ressalto que cabe ao patrono das partes 

intimarem as suas testemunhas, conforme disposto no artigo 455, caput, 

do CPC.

2. À SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.

3. INTIME-SE, pessoalmente as partes para comparecer à audiência de 

instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, advertindo-a 

que serão presumidos confessados os fatos alegados, caso não 

compareça ou comparecendo, se recuse a depor, mediante a aplicação da 

pena de confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004561-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCOS CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (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 do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data para instalação dos trabalhos periciais, consoante 

documento anexo. Data: 05/09/2018 Horário: 09:30 horas Local: Rua ´´J´´ 

Quadra 7, Casa n.º 07, Bairro: Jardim Araçá, Cidade: Cuiabá/MT. Unidade 

Consumidora: 353496-3

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010636-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO JOSE DA TRINDADE (RÉU)

SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, comparecerem nesta 

secretaria a fim de assinarem o competente Termo de Caução, nos termos 

da decisão proferida. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002848-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

ITAMAR DA COSTA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA LUIZA BARBOSA TRIGUEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023487-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR PERENHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

joão paulo moreschi (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023487-80.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ITAMAR PERENHA RÉU: JOÃO PAULO MORESCHI Vistos. Recebo os 

embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, vez que não 
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vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória, além disso, 

a execução ainda não se encontra garantida pela penhora (art. 919, § 1º, 

NCPC) até a presente ocasião. Intime-se o embargado, por seu advogado, 

para, querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 15 dias. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017202-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA DE SIQUEIRA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017202-71.2017.8.11.0041. AUTOR: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: EDNA DE 

SIQUEIRA ROCHA Vistos. Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez 

que, com o advento do Novo CPC, a incerteza ou ignorância acerca do 

endereço da parte citanda/intimanda será reconhecida somente depois de 

esgotada todos os meios de localização, inclusive, realizada busca junto 

às concessionárias prestadoras de serviço público (NCPC, 256, § 3º). 

Desta feita, procedo com a pesquisa de endereço junto aos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado segue em anexo. Sendo o resultado 

das buscas acima mencionadas negativas ou apresentando endereço já 

diligenciado, bem como frustradas as diligencias realizadas nos 

endereços eventualmente encontrados, oficiem-se as concessionárias 

prestadoras de serviços públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, 

TIM, CLARO, OI em todos os seus segmentos e atuações (telefonia 

móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do artigo 256, § 3º do CPC, 

solicitando informações quanto ao endereço da ré. Havendo resposta 

positiva de qualquer das empresas concessionárias de serviços públicos 

oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço diverso dos já 

diligenciados, expeça-se o competente mandado citatório/intimatório, 

independentemente de nova conclusão dos autos. Caso contrário, 

intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providencias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012362-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FFX ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELZIO SALDANHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012362-18.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: FFX ROUPAS E 

ACESSORIOS LTDA - ME, ELZIO SALDANHA Vistos. Defiro o pedido de 

busca de endereço do réu pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD, cujo 

resultado segue em anexo. Havendo resposta positiva, expeçam-se os 

competentes mandados citatórios/intimatórios independentemente de 

conclusão. Consigno que os mandados citatório/intimatório deverão ser 

expedidos somente no caso de serem constatados endereços diversos 

dos já diligenciados. Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, 

pleiteando o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037219-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ROSIN FIGUEIREDO OAB - MT0006975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037219-31.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PEDRO CARDOSO DOS SANTOS RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. À parte autora para impugnar a contestação e 

documentos apresentados pela parte ré, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015317-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (RÉU)

UNIMED DE SAO ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

MITSUI ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN BOLDRIN OAB - SP158928 (ADVOGADO)

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA OAB - SP136837 (ADVOGADO)

REBECA WOLFF MANIERI OAB - SP256350 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015317-22.2017.8.11.0041. AUTOR: JAIR 

GOMES DA SILVA RÉU: MITSUI ALIMENTOS LTDA, UNIMED DE SAO 

ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL 

UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Vistos. Manifeste-se a parte autora 

acerca da manifestação da parte ré de id 12734918, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023758-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0009827A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023758-26.2016.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Defiro a habilitação do 

Espólio de Antônia Aparecida dos Santos Silva, no polo passivo da 

presente ação. Desta feita, regularize a parte autora a sua representação 

processual, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031048-58.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PEROLINA MARIANA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

max nascimento de rezende OAB - MT0016826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031048-58.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PEROLINA MARIANA DA CRUZ RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos. 

Manifeste-se a parte requerida acerca dos petitórios de id´s 11136629 e 

12504161, em que denuncia o descumprimento da tutela provisória de 

urgência concedida nos autos, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Sem prejuízo, no mesmo prazo acima alinhado, visando ao saneamento e 

organização do processo e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao princípios da cooperação, do contraditório e da não 

surpreza, preconizados nos artigos 6º, 9º e 10 do NCPC, intimem-se as 

partes para: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

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 (NCPC, 357, II), sob pena de 

indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o 

motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus (NCPC, 357, III); c) Após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (NCPC, 

357, IV). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007043-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

IZALETE RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

LONDRINA ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (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 DESPACHO Processo: 1007043-69.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 

REQUERIDO: LONDRINA ALIMENTOS LTDA - EPP, IZALETE RIBEIRO DOS 

SANTOS PEREIRA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos. Tendo em vista a pluralidade de partes no polo passivo do feito, ao 

qual se encontra em fase de citação, deixo de analisar o petitório (id. 

13950835), ao que será feito no momento oportuno, conforme 

preconizado no 347 do CPC. Quanto ao pedido de citação por edital da 

requerida IZALETE RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA, por ora, indefiro, uma 

vez que, com o advento do Novo CPC, a incerteza ou ignorância acerca 

do endereço da parte citanda/intimanda, será reconhecida somente depois 

de esgotada todos os meios de localização, inclusive, realizada busca 

junto às concessionárias prestadoras de serviço público (NCPC, 256, § 

3º). Desta feita, procedo com a pesquisa de endereço junto aos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado segue em anexo. Sendo o resultado 

das buscas acima mencionadas negativas ou apresentando endereço já 

diligenciado, bem como frustradas as diligencias realizadas nos 

endereços eventualmente encontrados, oficiem-se as concessionárias 

prestadoras de serviços públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, 

TIM, CLARO, OI em todos os seus segmentos e atuações (telefonia 

móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do artigo 256, § 3º do CPC, 

solicitando informações quanto ao endereço da ré "IZALETE RIBEIRO DOS 

SANTOS PEREIRA". Havendo resposta positiva de qualquer das empresas 

concessionárias de serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser 

constatado endereço diverso dos já diligenciados, retorne os autos 

conclusos para a designação da audiência de conciliação. Caso contrário, 

intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, sem prejuízo, intime-se o 

requerente para manifestar acerca da correspondência devolvida da 

requerida LONDRINA ALIMENTOS LTDA (id. 10403976), querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021584-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA FERRAZ RIBEIRO DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021584-10.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCELLA FERRAZ RIBEIRO DE ASSIS RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Visando ao saneamento e 

organização do processo e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao princípios da cooperação, do contraditório e da não 

surpresa, preconizados nos artigos 6º, 9º e 10 do NCPC, intimem-se as 

partes para: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

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 (NCPC, 357, II), sob pena de 

indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o 

motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus (NCPC, 357, III); c) Após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (NCPC, 

357, IV). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008089-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO MACHADO FRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS NEVES JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008089-93.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIANO MACHADO FRAGA RÉU: RUBENS NEVES JUNIOR Vistos. 

Defiro o pedido de busca de endereço do réu pelos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, cujo resultado segue em anexo. Havendo resposta positiva, 

expeçam-se os competentes mandados citatórios/intimatórios 

independentemente de conclusão. Consigno que os mandados 

citatório/intimatório deverão ser expedidos somente no caso de serem 

constatados endereços diversos dos já diligenciados. Caso contrário, 

intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providencias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027792-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR REGINA CUNHA SCATAMBULO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL & FREITAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027792-10.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIMAR REGINA CUNHA SCATAMBULO RÉU: DANIEL & FREITAS LTDA - 

ME Vistos. A autora compareceu nos autos requerendo a busca do 

endereço dos sócios/representantes da requerida, contudo, não 

apresentou nos autos a qualificação dos sócios “CPF e RG”. Desta feita, 

intime-se a autora para trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

certidão simplificada da junta comercial da demandada. Às providencias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020465-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. PEREIRA BARBOSA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020465-77.2018.8.11.0041. AUTOR: C. 

PEREIRA BARBOSA - ME RÉU: L. P. ENGENHARIA EIRELI Vistos. Trata-se 

de retificação de registro civil. Intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 15 (quinze) dias, como determina o artigo 721 c/c 178, II 

ambos do NCPC. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2.018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016322-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO KOELLN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016322-45.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MAURO ANTONIO KOELLN RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Vistos Ab inito, 

mantenho a gratuidade já concedida ao autor. As partes já apresentaram 

contestação e impugnação. Embora o CPC não preveja fase exclusiva de 

especificação de provas e delimitação dos pontos controvertidos de fato e 

de direito, entendo que, do espírito do diploma processual, não é possível 

atingir a fase de organização e saneamento do processo sem que as 

partes tenham a possibilidade de influenciar a decisão judicial (CPC, art. 

9º)[1]. Ademais, a legislação instrumental veda a prolação de decisões 

que surpreendam as partes (art. 10)[2], de modo que as providências 

decisórias do art. 357, por seu potencial de interferir na situação 

processual das partes, devem ser precedidas de oportunização ao 

contraditório. Outrossim, cobra relevo consignar que o atual CPC 

apresenta como norma e princípio a cooperação (art. 6º, CPC)[3], que não 

deve ser imposto apenas ao magistrado, mas essencialmente às partes. 

Assim sendo, a despeito da exigência de que as provas sejam requeridas 

já na inicial e na contestação e da inexistência de previsão legal desta 

determinação, desde a vigência do CPC/73 assentou-se a possibilidade, 

quiçá necessidade, do reconhecimento do dever do juiz de antes de 

sanear o processo, dar às partes tal oportunidade de esclarecimento dos 

pontos que entendem controvertido, na medida em que nesta fase 

processual a demanda já foi exposta e contestada, bem como indicar as 

provas que entendem relevante, exercendo, assim, a ampla defesa e 

colaborando para o saneamento e a organização do processo. Note-se, 

que alguns defendem, que a especificação de provas pelas partes deve 

ocorrer após o saneamento realizado pelo magistrado. Nesse sentido, 

ouso discordar pois nem de longe existe tal possibilidade e/ou previsão 

nos comandos insertos no art. 357 do CPC. Friso, que na decisão de 

saneamento e organização do processo deve o magistrado, dentre outras 

providências, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Assim 

sendo, a possibilidade das partes influenciarem a decisão saneadora, com 

a especificação de provas e outros aspectos, longe de violar o espírito do 

atual CPC confirma-se a sua propensão à cooperação de todos os 

agentes. Doutro lado, é certo que o Processo Civil não permite a prolação 

de decisões fracionadas, e o art. 357 do CPC autoriza apenas em seu § 1º 

que as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias peçam esclarecimentos 

ou solicitem ajustes. Contudo, a hipótese do §1º não deve ser entendida 

como regra, mas sim exceção para ocasiões em que haja necessidade de 

“esclarecimentos” ou “ajustes” à decisão saneadora já proferida[4]. 

Destarte, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do CPC de 2015, 

que estabeleceram os Princípios da Cooperação e Não-surpresa, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão: a) Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (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 quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia 

das partes, e em seguida remeta-se o feito para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo. Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Às 

providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo incluso 

na Meta 02/2018-CNJ. Cuiabá, 09 de agosto de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Sobre o tema: "(...) Contraditório significa 

hoje conhecer e reagir, mas não só. Significa participar do processo e 

influir nos seus rumos. Isto é: direito de influência (...)". In MARINONI, Luiz 

Guilherme, Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo : Editora 

revista dos Tribunais, 2015, pág. 108. [2] "(...) é absolutamente 

indispensável tenham as partes possibilidade de pronunciar-se sobre tudo 

que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive 

àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art. 10º, CPC) (...)" In 

MARINONI, Luiz Guilherme, Novo código de processo civil comentado / 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo 

: Editora revista dos Tribunais, 2015, pág. 109. [3] “Art. 6º. Todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” [4] Sendo certo que tal 

hipótese não se revela uma inovação, pois “esclarecimentos” e “ajustes” 

pressupõe, via de regra, a existência de omissão, contradição ou 

obscuridade e para tanto o CPC já previa a possibilidade de Embargos de 

Declaração, inclusive no do § 1º do art. 357 do CPC. CUIABÁ, 14 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026144-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZETE ANTUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026144-58.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DENIZETE ANTUNES DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Emende a parte autora a sua 

petição inicial, acostando aos autos declaração de convivência com os 

dados do seu companheiro, bem como documentos comprobatórios da 

relação de locação e do seu período de vigência, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da tutela provisória de 

urgência almejada. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005885-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUCINETE SEBASTIANA DE MORAIS PACHECO (AUTOR)

CLEBER ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO BRAGA JARDIM - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1005885-42.2018.8.11.0041 Vistos. Defiro a emenda à inicial e 

concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita aos autores, nos 

termos do art. 98 do NCPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

23.10.2018 às 08:00 horas, que será realizada na sala 05 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Menders, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Cite-se e intime-se o réu para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que 

a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação, prazo em que deverá também complementar as 

informações de sua peça inicial, informando seu endereço eletrônico e da 

ré. Intimem-se todos. Cuiabá 10 de agosto de 2018 Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito Documento assinado digitalmente conforme previsto 

no art.205,§2 do CPC/15.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022504-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022504-81.2017.8.11.0041. AUTOR: 

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Visando ao saneamento e organização do 

processo e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao 

princípios da cooperação, do contraditório e da não surpresa, 

preconizados nos artigos 6º, 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir, 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 (NCPC, 

357, II), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte 

não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de modo 

coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela 

qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer este 

juízo quanto a necessidade de inversão do ônus (NCPC, 357, III); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (NCPC, 

357, IV). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003436-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA OAB - MT0018787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003436-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA DA SILVA ARRUDA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Manifeste-se a parte autora acerca da 

contestação e documentos apresentados, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Sem prejuízo, visando ao saneamento e organização do 

processo e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao 

princípios da cooperação, do contraditório e da não surpresa, 

preconizados nos artigos 6º, 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para 

no mesmo prazo acima alinhado: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, 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 (NCPC, 357, II), sob pena de 

indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o 

motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus (NCPC, 357, III); c) Após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (NCPC, 

357, IV). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006555-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEDROSO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006555-80.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IVO PEDROSO LINO REQUERIDO: GEAP AUTOGESTAO EM 

SAUDE Vistos. Defiro a habilitação do Espólio no polo ativo demanda, 
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conforme requerido no petitório de id 13225529, devendo a Secretaria 

deste Juízo promover as devidas alterações na autuação do processo no 

sistema PJE. Desta feita, intime-se o espólio na pessoa dos advogados 

subscritores da petição acima referida, para regularizarem a sua 

representação processual, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036033-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE GONCALVES REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036033-70.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIZABETE GONCALVES REIS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABA S.A Vistos. Diga a parte autora acerca da contestação e 

documentos apresentados pela parte ré, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Sem prejuízo, visando ao saneamento e organização do 

processo e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao 

princípios da cooperação, do contraditório e da não surpresa, 

preconizados nos artigos 6º, 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para, 

no mesmo prazo acima alinhado: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, 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 (NCPC, 357, II), sob pena de 

indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o 

motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus (NCPC, 357, III); c) Após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (NCPC, 

357, IV). Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia das 

partes e remeta-se o feito em seguida para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo. Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese previstas nos artigos 355 e 356 do NCPC. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013175-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013175-45.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ABRAAO FRANCISCO DA SILVA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos. 

Visando ao saneamento e organização do processo e ao encaminhamento 

da instrução do feito, em atendimento ao princípios da cooperação, do 

contraditório e da não surpresa, preconizados nos artigos 6º, 9º e 10 do 

NCPC, intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, 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 (NCPC, 357, II), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser 

articulado de modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus (NCPC, 

357, III); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (NCPC, 357, IV). Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual 

inércia das partes e remeta-se o feito em seguida para prolação de 

decisão de saneamento e organização do processo. Ressalvo, que a 

especificação de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do 

mérito, nas hipóteses previstas nos artigos 355 e 356 do NCPC. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022634-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASIC CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022634-37.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A EMBARGADO: 

BASIC CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Vistos. Trata-se 

de Embargos à Execução c/c Pedido de Efeito Suspensivo opostos por 

DISMOBRAS – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS 

E ELETROMÉTICOS LTDA (CITY LAR) contra BASIC CENTER MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, distribuída por dependência à ação executiva em 

trâmite neste Juízo sob o n. 1012113-33.2018.8.11.0041. Compulsando os 

autos, verifico que o embargante juntou o comprovante de recolhimento 

das custas (id. 14355038), contudo, em consulta ao sistema de guias 

arrecadadas foi contatado que não houve o devido recolhimento. Desta 

feita, intime-se o embargante para comprovar o recolhimento das custas, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Após, certifique a Secretaria deste Juízo a 

tempestividade dos presentes embargos à execução e remetam-me os 

autos conclusos para o recebimento e apreciação do pedido de atribuição 

de efeito suspensivo. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026194-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. LOPES QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO OAB - BA32986 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TLT CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026194-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: J. C. LOPES QUEIROZ - ME REQUERIDO: TLT 

CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos. Trata-se de Carta Precatória distribuída 

a este Juízo face a alteração de competência estabelecida pela Resolução 

n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a 

distribuição da presente deprecata a este Juízo. Intime-se o patrono da 

parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. 

A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado servindo a presente como mandado, e caso atingido 

a finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 
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(trinta) dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 

393 da CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo deprecado 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005757-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005757-22.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE RÉU: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovido por FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 23.10.2018 às 

09h00min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 06 da 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005757-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher(em) os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029089-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029089-52.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RÉU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A Vistos. Decidido o conflito negativo de competência (id. 

12792032 pág. 01/09) e indeferida a tutela provisória de urgência (id. 

11438399 pág. 01/02), em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

designo o dia 23.10.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 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). Às providencias. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1010446-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNIL DA SILVA TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010446-12.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEIDE GONCALVES LIMA REQUERIDO: MUNIL DA SILVA 

TAQUES Vistos e etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais – Erro Médico proposta por CLEIDE GONÇALVES LIMA, 

em face de MUNIL DA SILVA TAQUES ambos qualificados nos autos. 

Designo o dia 23.10.2018, às 08h30min para audiência de conciliação que 

será realizada na sala 05 da Central 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). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015535-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL ALVES RIBEIRO (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:

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 DESPACHO Processo: 1015535-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ESMAEL ALVES RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. DEFIRO o pedido de desentranhamento da 

petição e documentos de IDS. 14580855, 14580904, 14580908 e 

14580945. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025956-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI PINTO QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025956-02.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ISABEL DE SIQUEIRA EXECUTADO: SUELI PINTO QUEIROZ Vistos. Ante a 

gratuidade concedida inicialmente, arquive-se e dê-se baixa 

imediatamente. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 865483 Nr: 5986-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÃO FRANCISCO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ANTUNES NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT, ONOFRE RUSSO FILHO - OAB:16736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT

 Processo n° 5986-38.2014.811.0041

Código 865483

Vistos.

As partes noticiaram às fls. 112/114, que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o relatório.

 Decido.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 867827 Nr: 7796-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DA SILVA BELFORT DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ IV SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

S/A SISTEMA FACIL

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

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Código 867827

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

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 (fl. 344).

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 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.

Cuiabá, 13 de Agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914393 Nr: 39770-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. CORTEZ & CIA LTDA - EPP, ANTONIO ROBERTO 

CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICELMA VIEIRA FERREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. COSTA OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes serem intimadas 

nas pessoas de seus advogados para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 942254 Nr: 55919-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVERI SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 13/09/2018

Horário: A partir das 09h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 234386 Nr: 3654-79.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 
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DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PW PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, MAYNA DANTAS DE C SANTOS - OAB:9.052/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 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874018 Nr: 12644-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 13/09/2018

Horário: A partir das 09h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 884026 Nr: 19232-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARIANTE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA, ROBERTO DONIZETI DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 955534 Nr: 2852-66.2015.811.0041

 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: JERONCIA FERREIRA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 2852-66.2015.811.0041

Código 955534

Vistos.

Verifico que à fl. 153, a executada colacionou comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

A exequente se manifestou à fl. 155 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 8.049,07 (oito mil e quarenta e nove reais e sete 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 155. Com 

relação a expedição do alvará, deverá 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 a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 382892 Nr: 18238-49.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA SALVIANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

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

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

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

 Processo n° 18238-49.2009.811.0041

Código 382892

Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar acerca do cumprimento espontâneo 

da sentença (fls. 341/344), e em caso de discordância colacione aos 

autos cálculo demonstrativo discriminado e atualizado da quantia que 

entenda devida no prazo de 05 (cinco) dias (art. 526, § 1°, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736374 Nr: 32800-92.2011.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADO & XAVIER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:46.304-MG

 Código 736374

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 
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o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 146).

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 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.

Cuiabá, 13 de Agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143213 Nr: 28767-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE ALESSANDRO POMMOT VASCONCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo n° 28767-83.2016.2015.811.0041

Código 1143213

Vistos.

Verifico que à fl. 241 e 244, a executada colacionou comprovantes do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou às fls. 249/250 concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante.

Às fls. 252/253, verifica-se que já houve a expedição de alvará em favor 

da parte autora.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 11.597,03 (onze mil quinhentos e noventa e sete reais e 

três centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Após o transito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 869058 Nr: 8830-58.2014.811.0041

 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: FRANCISCO GOMES DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 (...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da ação de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT movida Pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES 

DA SILVA para condenar a requerida SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 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 (07.07.2010) 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.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1163397 Nr: 37286-47.2016.811.0041

 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: OZIEL DA SILVA VIANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Processo n° 37286-47.2016.811.0041

Código 1163397

Vistos.

Indefiro o pedido de dilação de prazo pleiteado às fls. 208/209.

Intime-se a requerida para efetuar o pagamento dos respectivos 

honorários no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC). Ressalvo que 

caso a executada não cumpra ao determinado no prazo legal, ser-lhe-á 

aplicada multa por litigância de má-fé.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074166 Nr: 57191-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA

 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

 Processo n° 57191-72. 2015.811.0041

Código 1074166

Vistos.

Verifico que à fl. 157, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 159 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 8.319,49 (oito mil trezentos e dezenove reais e quarenta 

e nove centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.
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Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 159. Com 

relação a expedição do alvará, deverá 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 a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 355160 Nr: 25596-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA CRUZ DE SOUZA KONNO

 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:8.184-A/MT

 Processo n° 25596-02.2008.811.0041

Código 355160

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 450), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 455. Com 

relação a expedição do alvará, deverá 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 a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059554 Nr: 50799-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MORAIS DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se o respectivo 

alvará ao perito judicial, conforme informações às fls. 96.Sem prejuízo, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 116. Com 

relação a expedição do alvará, deverá 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 a 

expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 819854 Nr: 26128-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIL BANDEIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Processo n. 26128-97.2013.811.0041

Código 819854

 Vistos

Defiro o petitório de fls. 274/282.

Expeça-se nova certidão de crédito com as retificações necessárias 

conforme apontado pelo exequente.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de Agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945168 Nr: 57469-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINO VENTURA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 57469-10.2014.811.0041

Código 945168

Vistos.

Verifico que à fl. 119, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 121 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 5.003,41 (cinco mil e três reais e quarenta e um 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 121. Com 

relação a expedição do alvará, deverá 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 
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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 a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 325367 Nr: 25493-29.2007.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BASMAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Código 325367

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

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 (fls. 135/137).

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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807929 Nr: 14385-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONT LIGHT E LUMINOSOS LTDA-ME, 

WELLINGTON COSTA BAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8887

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 116/119.

Expeça-se o competente mandado de penhora para cumprimento no 

estabelecimento, incluive, sobre valores havidos no caixa, neste caso, 

limitado a 20% (vinte por cento) do faturamento diário.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1090988 Nr: 6578-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI LUIZ DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1090988

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

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 (fls. 96/98).

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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1055155 Nr: 48840-13.2015.811.0041

 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: JEAN FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n° 48840-13.2015.811.0041

Código 1055155

Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca dos documentos de fls. 

136/137, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954553 Nr: 2357-22.2015.811.0041

 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: CLERISTON SANTOS SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo n° 2357-22.2015.811.0041

Código 954553

Vistos.

Verifico que à fl. 152/154, a executada colacionou comprovantes do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 161 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 4.432,91 (quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e 

noventa e um centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 161. Com 

relação a expedição do alvará, deverá 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 a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 731898 Nr: 28045-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES MARIA DE JESUS

 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:8.184-A/MT

 Processo n° 28045-25.2011.811.0041

Código 731898

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 242), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128428 Nr: 22367-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA DA SILVA SOARES DOS SANTOS

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

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

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 22367-53.2016.811.0041

Código 1128428

Vistos.

Verifico que à fl. 139, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

A exequente se manifestou à fl. 140 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 12.598,09 (doze mil quinhentos e noventa e oito reais e 

nove centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 140. Com 

relação a expedição do alvará, deverá 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 a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954176 Nr: 2156-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO PENHA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2156-30.2015.811.0041

Código 954176

Vistos.

O exequente pugnou pelo chamamento do feito à ordem, alegando a 

desnecessidade da intimação pessoal da executada devido à revelia no 

processo de conhecimento (513, § 2°, IV, CPC). Arguiu que nos termos do 

art. 346, CPC, os prazos contra revel começam a contar a partir data da 

publicação de ato decisório em órgão oficial.

Requereu ao final, a citação da executada por edital, incidência de multa e 

honorários advocatícios em 10%, bem como, o bloqueio de valores via 

BACENJUD (fls. 106/108).

Contudo, insta ressaltar que o cumprimento de sentença é uma nova fase 

do processo, e em conformidade com o art. 513, § 2°, II, o devedor que 

não possuir procurador constituído nos autos deverá ser intimado por 

carta com aviso de recebimento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. Nos termos do art. 513, § 2°, II, 

CPC/2015, o réu que não tenha procurador constituído nos autos deverá 

ser intimado por carta com aviso de recebimento par cumprir 

voluntariamente a sentença, ainda que revel na fase de conhecimento. 

Mantida a decisão agravada que ordenou a intimação da ré antes de 

efetuar penhora e demais atos constritivos de bens. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS-AI: 70076900752 RS, Relator Mylene 

Maria Michel, Data de Julgamento: 07/06/2018, Décima Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2018).”

Desta feita, indefiro o pedido da parte autora.

Intime-se a executada por carta com aviso de recebimento, conforme 
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decisão de fls. 103.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 797848 Nr: 4233-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DOMINGOS NOGUEIRA, SCHEIR & RIBEIRO 

SOCIADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8.848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO RIBEIRO 

BARROS JUNIOR - OAB:9607

 Processo n° 4233-80.2013.811.0041

Código 797848

Vistos.

Cumpra-se de forma integral a decisão de fls. 264, no que tange a 

expedição de ofício para que sejam encerrados os descontos nos 

proventos do executado.

Após, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 835537 Nr: 40669-38.2013.811.0041

 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: ARLINDO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA 

LTDA

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

- OAB:8428/MT

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

SOUZA FILHO - OAB:17.617-GO

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 110/117. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

O requerimento do exequente deve atender o art. 524 do NCPC:

“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.”

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

218, § 3º), acostar aos autos planilha demonstrativa de atualização do seu 

crédito.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 926930 Nr: 47608-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPECÓ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL FOSSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE SISTEMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON REIS - OAB:13449-SC, 

MARLI A. R. DOS SANTOS SKOVRONSKI - OAB:37895, RAFAEL 

KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 Código 926930

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

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 (fls. 106/107).

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 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.

Cuiabá, 13 de Agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736428 Nr: 32857-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA GLOBO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFEIÇÕES BRAS FOOD LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o feito para proceder a INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA, por 

intermédio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar o 

edital decitação para publicação, devendo comprovar referida publicação 

em 20 (vinte) dias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 740774 Nr: 37520-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. H. JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, RICARDO 

ALBERTO HAMUCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. G. CRESTANI COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO J. N. MARCELO - 

OAB:14.599 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12.131 OAB-MT, MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA - 

OAB:16448

 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 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939102 Nr: 54122-66.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR PAES DE BARROS, JUSCILÉIA LÚCIA DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 13/09/2018

Horário: A partir das 09h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943153 Nr: 56415-09.2014.811.0041

 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: MEDAC, MARIA JOSE DE ARRUDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 13/09/2018

Horário: A partir das 09h00min – POR ORDEM DE CHEGADA

 Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 459708 Nr: 29178-39.2010.811.0041

 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: CONDOMÍNIO MAISON SÃO GEORGES, RAQUEL 

RIBEIRO DIAS FRANÇA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OMAR KHALIL - 

OAB:11.682/MT, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 304538 Nr: 15070-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23.604, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Vistos.

 Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818487 Nr: 24827-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO FERNANDES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS SPE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA 

PINTO - OAB:11974-B, MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - 

OAB:14599-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 18.614/O, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, Eliezer da Silva Leite - OAB:6384-B/MT, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, LUDMILA BEATRIZ 

PINTO DE MIRANDA - OAB:15.012-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 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892904 Nr: 25160-33.2014.811.0041

 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: BENTO PEDROZO DE SIQUEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 17/09/2018 (segunda-feira)

Horário: Das 08h00min às 10h30min (por ordem de chegada)

 Local: Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – sala 08, em 

Cuiabá/MT. – Telefone: 2127-8022 (com Dr. Roberto G. Azevedo)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375311 Nr: 11615-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 28 de 552



 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 825233 Nr: 31244-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM VENANCIOS BUENO DE ALMEIDA

 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

 Processo nº 31244-84.2013.811.0041

Código 825233

Vistos e etc.

As ações para cobrança de seguro DPVAT são propostas pelo rito 

sumário devido à celeridade processual deste, que concentra os atos 

processuais na audiência de conciliação, que deve ser designada dentro 

de 30 dias, conforme determinação do art. 277, caput, do Código de 

Processo Civil.

Contudo, diante o não comparecimento das partes na audiência 

anteriormente designada, em atenção ao princípio da celeridade 

processual, bem como inexistindo prejuízos às partes e, ainda, 

considerando a necessidade de realização de perícias médicas na maioria 

das ações desta natureza, converto o rito sumário em ordinário, conforme 

me permite o art. 277, § 4º, do Código de Processo Civil.

 Anote-se no sistema Apolo e capa dos autos.

Cite-se a parte ré para responder em 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado a advertência de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 285 e 319).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2016.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 413771 Nr: 2605-61.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

PANTANAL, SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DA COOPERATIVA DE 

CRÉD. DOS ESTADOS DE MT/MS, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, RODRIGO ELIAS DE SOUZA - OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932315 Nr: 50582-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPRDS, LIDIO DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

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

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-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 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 209/212, postulando o que de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 845433 Nr: 49140-43.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO IPPOLITO PELUFO

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

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

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

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 796803 Nr: 3164-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVA CLEIA AZEVEDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT, PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16466

 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 

juntar aos autos o jornal em que foi pulicado o edital para conferir a data 

da publicação, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019571 Nr: 31642-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAFENATE RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.184-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 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 160/163, postulando o que de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019593 Nr: 31661-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.194-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 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 167/170, postulando o que de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929611 Nr: 49078-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARYANNE DE ARRUDA SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 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.: 1062006 Nr: 51867-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIO VINICIUS PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405343 Nr: 37535-42.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RENEUDA DE OLIVEIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA 

JÚNIOR - OAB:12.001/MT, RENATA GISELE WAHL C. DA SILVA - 

OAB:11240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - 

OAB:11812, SANDRA DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:12940-E

 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 a certidão acostada à fl. 543. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1034743 Nr: 38976-48.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICKA DE SOUZA BARROS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

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

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

acostada às fls. 290/292. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 323524 Nr: 24512-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO PAMPLONA - 

OAB:4660/PR

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003249-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES OAB - MT6095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003249-40.2017.8.11.0041. AUTOR: 

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos. Diante do fato público e notório do 

falecimento da parte autora em 30/07/2017, determino a suspensão do 

processo (NCPC, 313, I). Desta feita, intime-se o espólio, seus sucessores 

ou herdeiros, na pessoa da advogada Adriane Gonçalves Antunes, 

OAB/MT n. 6.095, sua filha, para que manifeste interesse na sucessão 

processual e promova a respectiva habilitação, querendo, no prazo de 02 

(dois) meses, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito 

(NCPC, 313, § 2º, II). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000929-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA NUNES DA CRUZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000929-80.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DAMIANA NUNES DA CRUZ RÉU: AGEMED SAUDE S/A, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Vistos. Diante da notícia do falecimento 

da parte autora em 19/04/2018, determino a suspensão do processo 

(NCPC, 313, I). Desta feita, intime-se o espólio, seus sucessores ou 

herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e 

promovam a sua respectiva habilitação, querendo, no prazo de 02 (dois) 

meses, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito 
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(NCPC, 313, § 2º, II). A providência acima deverá ser levada a efeito 

inicialmente mediante vista dos autos à Defensoria Pública para que se 

manifeste, bem como por Oficial de Justiça no endereço da parte autora 

falecida. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029793-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILDSON BILLY DA LUZ (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)

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 DECISÃO Processo: 1029793-65.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WILDSON BILLY DA LUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (id. 14278465) em face da 

decisão de id. 14040689. A parte embargante alega a existência de 

omissão no julgado, aduzindo que não cabe à seguradora arcar com os 

honorários periciais. Requer o acolhimento dos seus embargos para que 

seja feita a modificação da decisão sanando a omissão apontada. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de 

Declaração por serem tempestivos (id. 14288350). 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 detidamente a decisão, não verifico a existência de nenhum 

vício. Isto porque, em sede de contestação id. 11443148 fls. 23, a 

Seguradora requer a produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, em especial documental suplementar e PERICIAL. 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).” 

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE 

TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E 

PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso de 

embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar 

decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 

2. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 

que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de 

Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da 

espécie em tela. Ou seja, é necessária a demonstração inequívoca da 

ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu 

no caso concreto. (ED 40346/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, 

Publicado no DJE 08/06/2018)” (grifo nosso) Assim, os presentes 

embargos declaratórios não comportam acolhimento por não haver no 

julgado os vícios apontados. Desta feita, REJEITO os presentes embargos 

de declaração. Mantenho a decisão incólume. Outrossim, Verifica-se dos 

autos que a parte autora impugnou a nomeação do perito médico judicial 

requerendo a nomeação de outro profissional, ao argumento de que o 

perito nomeado não possui especialidade médica em ortopedia ou 

traumatologia (id. 14189881). 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 substituição do perito, até porque o Dr. Marcus Giuberti 

Sucena Rasga possui especialidade em Perícia Médica Judicial, além de 

outros cursos na área de perícia médica, assim INDEFIRO o pedido da 

parte autora e mantenho o perito nomeado. Intimem-se as partes acerca 

da presente decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011813-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AXEL BRENO RIBEIRO 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:

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 DECISÃO Processo: 1011813-08.2017.8.11.0041. AUTOR: AXEL 

BRENO RIBEIRO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (id. 14278465) em face da 

decisão de id. 14040689. A parte embargante alega a existência de 

omissão no julgado, aduzindo que não cabe à seguradora arcar com os 

honorários periciais. Requer o acolhimento dos seus embargos para que 

seja feita a modificação da decisão sanando a omissão apontada. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de 

Declaração por serem tempestivos (id. 14288350). 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 
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doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando detidamente a decisão, não verifico a existência de nenhum 

vício. Isto porque, em sede de contestação id. 11363428 fls. 31, a 

Seguradora requer a produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, em especial documental suplementar e PERICIAL. 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).” 

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE 

TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E 

PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso de 

embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar 

decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 

2. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 

que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de 

Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da 

espécie em tela. Ou seja, é necessária a demonstração inequívoca da 

ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu 

no caso concreto. (ED 40346/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, 

Publicado no DJE 08/06/2018)” (grifo nosso) Assim, os presentes 

embargos declaratórios não comportam acolhimento por não haver no 

julgado os vícios apontados. Desta feita, REJEITO os presentes embargos 

de declaração. Mantenho a decisão incólume. Outrossim, Verifica-se dos 

autos que a parte autora impugnou a nomeação do perito médico judicial 

requerendo a nomeação de outro profissional, ao argumento de que o 

perito nomeado não possui especialidade médica em ortopedia ou 

traumatologia (id. 14191179). 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 substituição do perito, até porque o Dr. Marcus Giuberti 

Sucena Rasga possui especialidade em Perícia Médica Judicial, além de 

outros cursos na área de perícia médica, assim INDEFIRO o pedido da 

parte autora e mantenho o perito nomeado. Intimem-se as partes acerca 

da presente decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011816-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON DA SILVA ALVES (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)

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 DECISÃO Processo: 1011816-60.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WELTON DA SILVA ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (id. 14263284) em face da 

decisão de id. 14036976. A parte embargante alega a existência de 

omissão no julgado, aduzindo que não cabe à seguradora arcar com os 

honorários periciais. Requer o acolhimento dos seus embargos para que 

seja feita a modificação da decisão sanando a omissão apontada. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de 

Declaração por serem tempestivos (id. 14265802). 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 detidamente a decisão, não verifico a existência de nenhum 

vício. Isto porque, em sede de contestação id. 9508670 fls. 33, a 

Seguradora requer a produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, em especial documental suplementar e PERICIAL. 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).” 

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE 

TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E 

PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso de 

embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar 

decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 

2. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 

que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de 

Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da 

espécie em tela. Ou seja, é necessária a demonstração inequívoca da 

ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu 

no caso concreto. (ED 40346/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, 

Publicado no DJE 08/06/2018)” (grifo nosso) Assim, os presentes 

embargos declaratórios não comportam acolhimento por não haver no 

julgado os vícios apontados. Desta feita, REJEITO os presentes embargos 

de declaração. Mantenho a decisão incólume. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004627-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BENEDITO FIGUEIREDO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004627-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ODAIR BENEDITO FIGUEIREDO COSTA REQUERIDO: FACTA 

INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Vistos. Trata-se de Ação Revisional 

de Contrato com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em face 

de empresa que tem como atividade econômica a correspondência de 

instituições financeiras, sendo possível depreender dos autos que o 

empréstimo que lhe é objeto teria sido celebrado com a "Facta Financeira", 

instituição financeira fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Não 

obstante, com a edição do Provimento n. 4/2008-CM, foram criadas Varas 

Especializadas de Direito Bancário, cuja competência restou estabelecida 

nos parágrafos 1º e 2º do inciso I do seu artigo 1º que dispõem: Art. 1º. 

Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 

(COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da 

Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes 

varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também 

visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Portanto, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se incompetente para o processamento de ação revisional, 

decorrente de suposta abusividade na taxa de juros remuneratórios e na 

capitalização destes e demais encargos incidentes na operação, ajuizada 

em face de instituição financeira, com fulcro em contrato de empréstimo 

consignado. Desta feita, DECLINO, de ofício, o processamento da presente 

ação a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário da Capital, nos 

termos do Provimento n. 4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos artigos 64, § 1º, e 

337, inciso II, § 5º, do Novo Código de Processo Civil. Às providências. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019754-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HELENE LESSA OAB - MT16633/O (ADVOGADO)

PAULO INACIO DIAS LESSA OAB - MT13887/O (ADVOGADO)

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948/O-O 

(ADVOGADO)

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS OAB - MT18646 (ADVOGADO)

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019754-43.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP EXECUTADO: CX 

CONSTRUCOES LTDA Vistos. Ab initio, é de se consignar que o 

executado nomeou bem à penhora, ao que o exequente pleiteou a juntada 

de documentos, o que restou deferido (id. 9126490) e cumprido pelo 

executado (id. 9348830). O exequente ao se manifestar nos autos (id. 

9478933) não recusou o bem nomeado à penhora. Assim sendo, 

proceda-se a penhora do imóvel de matrícula n. 82.330, livro 2, ficha 01 

registrado em nome do executado perante o 2ºServiço Notorial e Registro 

de Imóveis de Cuiabá/MT, por termo nos autos, na medida em que a 

matrícula encontra-se juntada (id. 9348844 - Pág. 1/8) comprovando, 

assim, a propriedade sobre os mesmos do executado. Proceda-se a 

penhora dos bens imóveis indicados, na forma do que estabelece o art. 

845, § 1º do CPC[1], lavrando-se novo termo de penhora, na forma do que 

estabelecem os arts. 838 e 849 ambos do CPC, bem como a intimação do 

executado, na forma do que estabelecem os arts. 841 e 842 ambos do 

CPC. Determino, desde já, a avaliação do imóvel. Na hipótese do 

exeqüente pretender, por presunção absoluta, dar conhecimento a 

terceiros, deverá providenciar o respectivo registro no ofício imobiliário, ao 

que deverá ser-lhe entregue certidão da penhora realizada nos autos, 

conforme estabelecem os arts. 799 e 844 ambos do CPC, 

independentemente de mandado judicial. Às providências. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá, 15 de agosto de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1]CPC – “Art. 845. Efetuar-se-á a penhora 

onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a 

guarda de terceiros. § 1o A penhora de imóveis, independentemente de 

onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e 

a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que 

ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.”

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018808-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018808-71.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO MARQUES DA SILVA EXECUTADO: SANDRO LIMA DE 

OLIVEIRA Vistos. DEFIRO o pedido do id. 10559458, ou seja a penhora do 

imóvel de matrícula n. 40.872, folha 163 registrado em nome do executado 

perante o 6ºServiço Notorial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, por 

termo nos autos, na medida em que a matrícula encontra-se juntada (id. 

10559461) comprovando, assim, a propriedade sobre os mesmos do 

executado. Proceda-se a penhora do ben imóvel indicado, na forma do 

que estabelece o art. 845, § 1º do CPC[1], lavrando-se novo termo de 

penhora, na forma do que estabelecem os arts. 838 e 849 ambos do CPC, 

bem como a intimação do executado e de sua esposa da referida penhora, 

na forma do que estabelecem os arts. 841 e 842 ambos do CPC. 

Proceda-se, desde já, a avaliação do imóvel penhorado. Na hipótese do 

exeqüente pretender, por presunção absoluta, dar conhecimento a 

terceiros, deverá providenciar o respectivo registro no ofício imobiliário, ao 

que deverá ser-lhe entregue certidão da penhora realizada nos autos, 

conforme estabelecem os arts. 799 e 844 ambos do CPC, 

independentemente de mandado judicial. Com a penhora do imóvel 

pleiteado pelo exequente, entendo que a ampliação da penhora com a 

tentativa de bloqueio de ativos financeiros deve ser analisada em momento 

posterior, evitando-se, assim, eventual excesso de execução. Às 

providências. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 15 de agosto 

de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1]CPC – “Art. 845. 

Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a 

posse, a detenção ou a guarda de terceiros. § 1o A penhora de imóveis, 

independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando 

apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por 

termo nos autos.”

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018808-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018808-71.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO MARQUES DA SILVA EXECUTADO: SANDRO LIMA DE 

OLIVEIRA Vistos. DEFIRO o pedido do id. 10559458, ou seja a penhora do 

imóvel de matrícula n. 40.872, folha 163 registrado em nome do executado 

perante o 6ºServiço Notorial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, por 

termo nos autos, na medida em que a matrícula encontra-se juntada (id. 

10559461) comprovando, assim, a propriedade sobre os mesmos do 

executado. Proceda-se a penhora do ben imóvel indicado, na forma do 

que estabelece o art. 845, § 1º do CPC[1], lavrando-se novo termo de 

penhora, na forma do que estabelecem os arts. 838 e 849 ambos do CPC, 

bem como a intimação do executado e de sua esposa da referida penhora, 

na forma do que estabelecem os arts. 841 e 842 ambos do CPC. 

Proceda-se, desde já, a avaliação do imóvel penhorado. Na hipótese do 

exeqüente pretender, por presunção absoluta, dar conhecimento a 

terceiros, deverá providenciar o respectivo registro no ofício imobiliário, ao 

que deverá ser-lhe entregue certidão da penhora realizada nos autos, 

conforme estabelecem os arts. 799 e 844 ambos do CPC, 

independentemente de mandado judicial. Com a penhora do imóvel 

pleiteado pelo exequente, entendo que a ampliação da penhora com a 

tentativa de bloqueio de ativos financeiros deve ser analisada em momento 

posterior, evitando-se, assim, eventual excesso de execução. Às 

providências. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 15 de agosto 

de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1]CPC – “Art. 845. 

Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a 

posse, a detenção ou a guarda de terceiros. § 1o A penhora de imóveis, 

independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando 

apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por 

termo nos autos.”

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002292-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DIAS DA COSTA (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:

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: 1002292-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ARLINDO DIAS DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por ARLINDO DIAS DA COSTA em face da sentença de id. 13252828. A 

parte embargante alega a existência de omissão no julgado, afirmando a 

existência de litigância de má-fé da requerida, pedido de incidência de 

juros moratórios desde o requerimento administrativo e a majoração dos 

honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos seus embargos para 

que seja feita a integração à sentença ou esclarecimento quanto aos 

pontos omissos. É o breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos 

presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos (id. 

13443916). 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 detidamente a decisão, verifico a existência de vício, somente 

quanto a não apreciação do pedido de incidência de juros moratórios 

desde o requerimento Administrativo e ao pedido de litigância de má-fé. 

Pois bem, verifica-se que o pedido para que os juros moratórios incidam 

desde o requerimento administrativo, não merece prosperar. Isto porque, o 

STJ através da Súmula 426, firmou-se no sentido de que a partir da 

citação da seguradora é que se dá o termo inicial para a contagem dos 

juros de mora decorrentes do seguro obrigatório DPVAT. “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Nesse sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TERMO 'A QUO' - DATA DO EVENTO 

DANOSO. ART. 543-C DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.Para efeitos do artigo 543-C do CPC: 1.1. Em ação de cobrança 

objetivando indenização decorrente de seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT, os 

juros de mora são devidos a partir da citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual e obrigação ilíquida. (Ap 137280/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018) No que tange às 

demais alegações, averiguo que os meios de defesa utilizados pela 

seguradora não constituem atos que justificam a litigância de má-fé. 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. Cumpre destacar 

que o artigo 80 do Código de Processo Civil define os casos em que 

estará configurado o referido instituto: “Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidentes 

manifestamente infundados. VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório.” No caso em análise, portanto, não restou 

configurada a litigância de má-fé. Por fim, quanto aos honorários 

advocatícios a sentença é clara em sua determinação quanto ao 

pagamento de 10% sob o valor da condenação. Esclareço que, o artigo 85 

do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I ao IV, onde se abre uma 

margem para que se arbitre o valor que julgar necessário aos honorários 

advocatícios, levando em questão o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o 

grau de zelo do profissional e o lugar de prestação do serviço. Na 

verdade, a parte embargante pretende a modificação da sentença, 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). 
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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). 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. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto 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. VALDEIR DIAS PEREIRA interpôs Embargos de Declaração 

ao id. 14076259, ao argumento de que há omissão e contradição na 

sentença de id. 13909087, vez que quanto a contradição foi arguido erro 

material ao constar no relatório a data do sinistro, a partir do qual incidiria 

correção monetária, quanto à omissão alega cerceamento de defesa por 

haver discordado do laudo pericial, aplicação errônea da lesão e 

majoração dos honorários advocatícios. Requer sejam conhecidos os 

embargos de declaração, a fim de sanar a contradição e omissão, 

especialmente para fazer constar data correta do sinistro em relatório 

23.02.2009, pugna pela realização de novo exame pericial e que a lesão 

em coluna cervical seja enquadrada em 100%. É o relato. Decido. Conheço 

dos presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos id. 

14081137. 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 em sede de relatório, 

houve a inserção de data incorreta (24.09.2009), porém no dispositivo 

referente à data do acidente para fins de correção monetária fora inserido 

a data correta 23.09.2009, não acarretando assim prejuízos à parte 

autora. Ao que diz respeito à impugnação ao laudo pericial, verifico 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. 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. 10119495) concluiu que a embargante apresentou 

invalidez permanente parcial incompleta NA 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. 10119495). 

Por fim, quanto aos honorários advocatícios a sentença é clara em sua 

determinação quanto ao pagamento de 10% sob o valor da condenação. 

Esclareço que, o artigo 85 do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I 

ao IV, onde se abre uma margem para que se arbitre o valor que julgar 

necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como a 

natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da sentença, 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). Com 

essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração tão somente 

para sanar a contradição quanto à data do sinistro em sede de relatório, 

fazendo constar 23/09/2009. 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. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002421-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA (AUTOR)
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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: 1002421-10.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

INACIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE 

INACIO DA SILVA em face da sentença de id. 13896581. A parte 

embargante alega a existência de omissão, bem como contradição no 

julgado, afirmando a existência de litigância de má-fé da requerida, pedido 

de proibição de abordagem indevida da parte recorrente e a majoração 

dos honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos seus embargos 

para que seja feita a integração à sentença ou esclarecimento quanto aos 

pontos omissos. É o breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos 

presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos (id. 

14108956). 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 detidamente a decisão, verifico a existência de vício, somente 

quanto a não apreciação do pedido de item 7, contido na exordial. Pois 

bem, afiro que o pedido de que a ré se comunique com a parte autora 

somente por meio deste processo judicial, em nada interfere na marcha 

processual, inclusive não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das 

partes. No que tange às demais alegações, averiguo que os meios de 

defesa utilizados pela seguradora não constituem atos que justificam a 

litigância de má-fé. 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. Cumpre destacar que o artigo 80 do Código de 

Processo Civil define os casos em que estará configurado o referido 

instituto: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidentes manifestamente infundados. VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” No caso em 

análise, portanto, não restou configurada a litigância de má-fé. Por fim, 

quanto aos honorários advocatícios a sentença é clara em sua 

determinação quanto ao pagamento de 10% sob o valor da condenação. 

Esclareço que, o artigo 85 do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I 

ao IV, onde se abre uma margem para que se arbitre o valor que julgar 

necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como a 

natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da sentença, 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). 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. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017209-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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 embargos de declaração opostos 

por LEILA NUNES SANTANA em face da sentença de id. 13924709. A 

parte embargante alega a existência de omissão, bem como contradição 

no julgado, afirmando a existência de litigância de má-fé da requerida, 

pedido de proibição de abordagem indevida da parte recorrente e a 

majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos seus 

embargos para que seja feita a integração à sentença ou esclarecimento 

quanto aos pontos omissos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos 

(id. 14081438). 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 
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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 detidamente a decisão, verifico a existência de vício, somente 

quanto a não apreciação do pedido de item 6, contido na exordial. Pois 

bem, afiro que o pedido de que a ré se comunique com a parte autora 

somente por meio deste processo judicial, em nada interfere na marcha 

processual, inclusive não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das 

partes. No que tange às demais alegações, averiguo que os meios de 

defesa utilizados pela seguradora não constituem atos que justificam a 

litigância de má-fé. 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. Cumpre destacar que o artigo 80 do Código de 

Processo Civil define os casos em que estará configurado o referido 

instituto: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidentes manifestamente infundados. VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” No caso em 

análise, portanto, não restou configurada a litigância de má-fé. Por fim, 

quanto aos honorários advocatícios a sentença é clara em sua 

determinação quanto ao pagamento de 10% sob o valor da condenação. 

Esclareço que, o artigo 85 do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I 

ao IV, onde se abre uma margem para que se arbitre o valor que julgar 

necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como a 

natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da sentença, 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). 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. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028705-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA DO NASCIMENTO (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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028705-89.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO FERREIRA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS interpôs Embargos de Declaração ao id. 14262988 , ao argumento 

de que há contradição na sentença de id. 14157347 , 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 03.07.2017. É o 

relato. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração por 

serem tempestivos id. 14265737 . 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 em sede de relatório, houve a inserção de data 

incorreta (31.07.2017), porém no dispositivo referente à data do acidente 

para fins de correção monetária fora inserido a data correta 03.07.2017, 

não acarretando assim prejuízos à parte autora. 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$ 10.631,25 (dez mil 

seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(03.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.” Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002212-41.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIS 

CESAR MORAES DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por LUIS CESAR MORAES DE PAULA em face da sentença de id. 

13728463. A parte embargante alega a existência de omissão, bem como 

contradição no julgado, afirmando a existência de litigância de má-fé da 

requerida, pedido de proibição de abordagem indevida da parte recorrente 

e a majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos 

seus embargos para que seja feita a integração à sentença ou 

esclarecimento quanto aos pontos omissos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem 

tempestivos (id. 14541576). 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 detidamente a decisão, verifico a existência de vício, somente 

quanto a não apreciação do pedido de item 7, contido na exordial. Pois 

bem, afiro que o pedido de que a ré se comunique com a parte autora 

somente por meio deste processo judicial, em nada interfere na marcha 

processual, inclusive não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das 

partes. No que tange às demais alegações, averiguo que os meios de 

defesa utilizados pela seguradora não constituem atos que justificam a 

litigância de má-fé. 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. Cumpre destacar que o artigo 80 do Código de 

Processo Civil define os casos em que estará configurado o referido 

instituto: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidentes manifestamente infundados. VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” No caso em 

análise, portanto, não restou configurada a litigância de má-fé. Por fim, 

quanto aos honorários advocatícios a sentença é clara em sua 

determinação quanto ao pagamento de 10% sob o valor da condenação. 

Esclareço que, o artigo 85 do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I 

ao IV, onde se abre uma margem para que se arbitre o valor que julgar 

necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como a 

natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da sentença, 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). 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. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto 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: 1033614-77.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CAROLINA CELINA DAS NEVES RONQUE EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 13584307, 

a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. A 

exequente se manifestou ao id. 13955800, concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu espontaneamente com sua obrigação, juntando aos 

autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

1.009,09 (mil e nove reais e nove centavos). Posto isto, em razão do 

pagamento integral do montante da condenação devidamente atualizado, 

JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II 

do NCPC. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

do valor disponibilizado, conforme dados bancários declinados ao id. 

13955800 Com relação a expedição do alvará, deverá 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 a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029011-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ESTER LELIS DE ARAUJO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14092894, a executada 

colacionou comprovante do pagamento voluntário da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. A exequente se 

manifestou ao id. 14193165, concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos 

do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

espontaneamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante 

de depósito judicial do valor atualizado de R$ 4.168,21 (quatro mil cento e 

sessenta e oito reais e vinte e um centavos). Posto isto, em razão do 

pagamento integral do montante da condenação devidamente atualizado, 

JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II 

do NCPC. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

do valor disponibilizado, conforme dados bancários declinados ao id. 

14193165 Com relação a expedição do alvará, deverá 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 a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021015-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIAS GONCALVES (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:

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: 1021015-09.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULO DIAS GONCALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 12558475 e 14048295, a 

executada colacionou comprovante do pagamento voluntário da obrigação 

e consequentemente requerimento de extinção do feito. A exequente se 

manifestou ao id. 14445611, concordando com os valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos 

do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante de 

depósito judicial do valor atualizado de R$ 8.140,00 (oito mil cento e 

quarenta reais) e R$133,56 (cento e trinta e três reais e cinquenta e seis 

centavos). Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento do valor disponibilizado, 

conforme dados bancários declinados ao id. 14445611. Com relação a 

expedição do alvará, deverá 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 a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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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: 1021954-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GERSON LUIZ BIANCHINI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14066627, a executada 

colacionou comprovante do pagamento voluntário da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. A exequente se 

manifestou ao id. 14258003, concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos 

do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante de 

depósito judicial do valor atualizado de R$ 9.012,51 (nove mil e doze reais 

e cinquenta e um centavos). Posto isto, em razão do pagamento integral 

do montante da condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO 

este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. 

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados ao id. 14258003. 

Com relação a expedição do alvará, deverá 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 a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022639-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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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: 1022639-93.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DAVINA DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14506841, a executada 

colacionou comprovante do pagamento voluntário da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. A exequente se 

manifestou ao id. 14523448, concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos 

do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante de 

depósito judicial do valor atualizado de R$ 7.311,03 (sete mil trezentos e 

onze reais e três centavos). Posto isto, em razão do pagamento integral 

do montante da condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO 

este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. 

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados ao id. 14523448. 

Com relação a expedição do alvará, deverá 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 a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017857-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA DA SILVA (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)

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: 1017857-77.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIZANGELA MARIA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 12482840 e 

14014772, a executada colacionou comprovante do pagamento voluntário 

da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. A 

exequente se manifestou ao id. 14275651, concordando com os valores 

depositados e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos 

os comprovantes de depósito judicial do valor atualizado de R$ 7.377,91 

(sete mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos) e 

R$158,93 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos). 

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados ao id. 14275651. Com relação a expedição do 

alvará, deverá 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 a expedição do alvará, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027745-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUCAS JOSE FERREIRA (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:

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: 1027745-36.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EVANDRO LUCAS JOSE FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 13836227, 

a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. A 

exequente se manifestou ao id. 14277445, concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu espontaneamente com sua obrigação, juntando aos 

autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

1.640,11 (mil seiscentos e quarenta reais e onze centavos). Posto isto, em 

razão do pagamento integral do montante da condenação devidamente 

atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do 

art. 924, II do NCPC. Expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento do valor disponibilizado, conforme dados bancários 

declinados ao id. 14277445. Com relação a expedição do alvará, deverá 

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 

a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021779-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREGORIO DOS SANTOS (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 SENTENÇA Processo: 1021779-92.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCIO GREGORIO DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 13890879, 
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a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. A 

exequente se manifestou ao id. 14277719, concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu espontaneamente com sua obrigação, juntando aos 

autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

2.942,33 (dois mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e três 

centavos). Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento do valor disponibilizado, 

conforme dados bancários declinados ao id. 14277719. Com relação a 

expedição do alvará, deverá 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 a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005688-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE MOURA BRANDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (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: 1005688-24.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAIME DE MOURA BRANDAO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 10833350, a executada 

colacionou comprovante do pagamento espontâneo da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. A exequente se 

manifestou ao id. 14285630, concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos 

do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

espontaneamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante 

de depósito judicial do valor atualizado de R$ 3.967,57 (três mil 

novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Posto 

isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados ao id. 14285630. Com relação a expedição do 

alvará, deverá 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 a expedição do alvará, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito Vistos. Verifico que ao id. 10833350 , a 

executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. A 

exequente se manifestou ao id. 14285630, concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu espontaneamente com sua obrigação, juntando aos 

autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

3.967,57 (três mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete 

centavos). Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento do valor disponibilizado, 

conforme dados bancários declinados ao id. 14285630. Com relação a 

expedição do alvará, deverá 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 a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000868-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA SILVA VIEIRA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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 SENTENÇA Processo: 1000868-25.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DANIELLE DA SILVA VIEIRA OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14306899, 

a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. A 

exequente se manifestou ao id. 14332638, concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu espontaneamente com sua obrigação, juntando aos 

autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

3.046,59 (três mil e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). 

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados ao id. 14332638. Com relação a expedição do 

alvará, deverá 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 a expedição do alvará, 
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arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1037345-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIFRAN DA SILVA E SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FERREIRA DE SOUZA (EMBARGADO)

BAU HOLDINGS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037345-81.2017.8.11.0041. 

EMBARGANTE: ELIFRAN DA SILVA E SILVA EMBARGADO: JOEL 

FERREIRA DE SOUZA, BAU HOLDINGS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS 

LTDA Vistos e etc. Trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido de 

Liminar Inaudita Altera Pars opostos por ELIFRAN DA SILVA E SILVA em 

face de JOEL FERREIRA DE SOUZA e BAU HOLDINGS & PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. O pedido 

de Assistência Judiciária Gratuita foi indeferido pelas razões expostas id. 

14148002, oportunidade em que foi determinada a intimação do autor para 

efetuar o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Intimado, o autor não 

procedeu com o recolhimento das custas, conforme certidão id. 14653023. 

É o relatório. Decido. Intimado por seu advogado para dar prosseguimento 

ao feito, promovendo o recolhimento das custas judiciárias, eis que o seu 

pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, o autor não atendeu 

ao chamado judicial. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos dos arts. 290 do Código de Processo Civil e 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025739-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANIR GOMES VALVERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1025739-22.2018.8.11.0041 ALVANIR 

GOMES VALVERDE 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 28/11/2018, às 08h00, 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 à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 13 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025739-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANIR GOMES VALVERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1025739-22.2018.8.11.0041 ALVANIR 

GOMES VALVERDE 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 28/11/2018, às 08h00, 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 à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 13 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025463-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELIS EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025463-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FIDELIS EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 
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com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/11/2018, às 08h15, 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 à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de Agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025463-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELIS EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025463-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FIDELIS EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ 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 28/11/2018, às 08h15, 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 à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de Agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025678-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS HELBET OQUIZAEL COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1025678-64.2018.8.11.0041 JONATHAS 

HELBET OQUIZAEL COSTA 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 28/11/2018, às 08h30, 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 à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 13 de agosto de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025174-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025174-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ISRAEL DA CRUZ REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Cuida-se de Ação 

Revisional Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Israel da Cruz contra CAB Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto. Aponta o autor que 

é proprietário do imóvel em que se encontra instalada a Unidade 

Consumidora n. 490762 e que em março/2018, após uma vistoria realizada 

em seu imóvel, os funcionários da requerida apuraram unilateralmente a 

existência de fraude no hidrômetro. Conta que devido a esta autuação, 

recebeu multas que resultam no valor de R$1.052,59 (mil e cinquenta e 

dois reais e cinquenta e nove centavos). Contudo, relata que mesmo após 

a troca do hidrômetro o consumo permaneceu o mesmo, o que afasta a 

alegação da requerida de ocorrência de fraude. Pretende a parte autora a 

concessão de liminar a fim de determinar que a reclamada restabeleça o 

fornecimento de água na unidade consumidora indicada na inicial e 

reconheça a inexigibilidade do débito. É o breve relato. Fundamento e 

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 
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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 supostas fraudes, havendo para tanto medidas legais que 

não ferem o direito do consumidor. Ademais, as faturas de Id. 14651150 

demonstram que o consumo posterior ao registro do Termo de Ocorrência 

permanece sem grandes alterações. O perigo de dano exsurge da 

possibilidade de suspender o serviço essencial da parte reclamante, além 

de serem evidentes os prejuízos causados pela inscrição do nome da 

autora nos cadastros de restrição ao crédito, ficando impossibilitada de 

concluir transações comerciais. Sobre o tema debatido, eis o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÓBICE DA 

SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDAS 

PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Não houve ofensa 

aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC/73, na medida em que o Tribunal de 

origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram 

submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes 

autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao 

interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. 

A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como 

colocada a questão nas razões recursais, no sentido de aferir a 

existência de liquidez e certeza do direito, demandaria, necessariamente, 

novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência 

vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ 

.3. Não é lícito à concessionária interromper o serviços de fornecimento de 

água por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp 327.345/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016) [destaquei]. 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 o pedido liminar, determinando que a reclamada: a) 

RESTABELEÇA o fornecimento de água na matrícula indicada na inicial – 

Matrícula nº 490762-0 no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até ulterior 

deliberação deste Juízo; b) SE ABSTENHA de exigir os débitos referentes 

à fiscalização, lançados nas faturas dos meses abril/2018 e maio/2018, 

que somados correspondem a R$ 1.052,59 (mil e cinquenta e dois reais e 

cinquenta e nove centavos), até posterior decisão; c) EMITA novamente 

as faturas dos meses de abril e maio/2018, excluindo os débitos alegados 

no tópico acima, no prazo de 05 (cinco) dias. 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 água. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

300,00 (trezentos 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 09/10/2018, às 11h – 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). 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, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. E ainda concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para a parte autora indicar especificamente o valor que 

pretende receber a título de danos morais, não podendo, para tanto, ser 

vinculado ao salário mínimo, conforme determina o art. 7º, inciso IV, da 

Constituição Federal (art. 292, V, CPC). Ante a urgência que o caso 

requer, sirva-se cópia da presente como mandado, devendo ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025678-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS HELBET OQUIZAEL COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1025678-64.2018.8.11.0041 JONATHAS 

HELBET OQUIZAEL COSTA 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 28/11/2018, às 08h30, 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 à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 13 de agosto de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025504-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RODRIGUES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025504-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JEFFERSON RODRIGUES GONCALVES RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS 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 28/11/2018, às 08h45, 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 à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de Agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025529-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY VIRGINIA TUNES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025529-68.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANY VIRGINIA TUNES DOS SANTOS 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 28/11/2018, às 09h00, 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 à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de Agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025504-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RODRIGUES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025504-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JEFFERSON RODRIGUES GONCALVES RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS 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 28/11/2018, às 08h45, 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 à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de Agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025574-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE CASTRO COSTA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025574-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EUNICE CASTRO COSTA 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 28/11/2018, às 09h45, 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 
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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, 13 de Agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025574-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE CASTRO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025574-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EUNICE CASTRO COSTA 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 28/11/2018, às 09h45, 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 à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 13 de Agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025598-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI CORREIA 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025598-03.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IRACI CORREIA DA SILVA 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 28/11/2018, 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). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 13 de Agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025646-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE JESUS DA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025646-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSIANE JESUS DA SILVEIRA 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 28/11/2018, às 09h30, 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 à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 13 de Agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025598-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI CORREIA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025598-03.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IRACI CORREIA DA SILVA 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 
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conciliação designada para o dia 28/11/2018, 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). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 13 de Agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025764-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA VERMECK MARIANO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025764-35.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELISANGELA VERMECK MARIANO 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 28/11/2018, às 10h30, 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 à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 13 de Agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025767-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MOTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/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: 1025767-87.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELZA MOTA DA SILVA 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 28/11/2018, às 10h45, 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 à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de 

Agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013879-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO ALCARAZ (DEPRECANTE)

EVA RODRIGUES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARY LOPES DE SANTANA OAB - MS12343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE (DEPRECADO)

Outros Interessados:

ROBERTA REIS BITENCOURT OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013879-58.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: LUIZ MARIO ALCARAZ, EVA RODRIGUES DEPRECADO: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia da presente de mandado. Em face da não 

realização da audiência marcada anteriormente, designo audiência para 

coleta de depoimento da testemunha ROBERTA REIS BITENCOURT para o 

dia 27/09/2018, às 14:30 horas, ante a ausência de data anterior em 

pauta. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a 

secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC/2015. Oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando acerca da distribuição da presente deprecata, seus 

respectivos dados, bem como, sobre a data da audiência acima aprazada, 

solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela ou de sua 

devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu número, 

sob pena de impossibilidade do atendimento. Após, o cumprimento, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com 

nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito Cooperador

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025982-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 47 de 552



MAIKE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1025982-63.2018.8.11.0041 MAIKE 

BATISTA DA SILVA 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 28/11/2018, às 11h45, 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 à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025982-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1025982-63.2018.8.11.0041 MAIKE 

BATISTA DA SILVA 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 28/11/2018, às 11h45, 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 à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024026-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CESAR MARTINS (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1024026-12.2018.8.11.0041 FABIANO 

CESAR MARTINS 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 28/11/2018, às 12h, 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 à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024026-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CESAR MARTINS (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1024026-12.2018.8.11.0041 FABIANO 

CESAR MARTINS 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 
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designada para o dia 28/11/2018, às 12h, 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 à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 14 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025767-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MOTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025767-87.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELZA MOTA DA SILVA 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 28/11/2018, às 10h45, 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 à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de 

Agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Processo Número: 1025764-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA VERMECK MARIANO (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025764-35.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELISANGELA VERMECK MARIANO 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 28/11/2018, às 10h30, 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 à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 13 de Agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753261 Nr: 5148-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA XAVIER DE SOUZA

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

INCORPORADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDIANE COSTA DA SILVA - 

OAB:9250-MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) DIOGO IBRAHIM CAMPOS para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 774965 Nr: 28201-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILLEY FÁTIMA LEITE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA ROQUE DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15402/MT, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1269241 Nr: 27419-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA NARDES DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTC COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA, JOARIBE 

PERES PROENÇA DE ARAUJO, MAIKON GONÇALO TAQUES, LAURA DE 

FÁTIMA MAGALHÃES BERÉCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MORAES MIRANDA - 

OAB:11943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) MARIANA MORAES MIRANDA

 para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 303658 Nr: 14747-05.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOPIL BORRACHARIA E PLÁSTICO INDUSTRIAL LTDA, 

IBC - INDUSTRIAL BOPIL DE CALÇADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) FABIO MOREIRA PEREIRA para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884845 Nr: 19765-60.2014.811.0041

 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: AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEZE ELIAS ZAHRAN, LUCILA PERUFFO 

ZAHRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 06 de novembro de 2018 às 14 

horas para oitiva do perito (caso haja requerimento das partes), partes e 

testemunhas.

Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao 

juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as 

perguntas, sob forma de quesitos.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 726434 Nr: 22220-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA LEAL TORRES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CESAR MELO FARIA 

- OAB:6474 MT, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3933

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) MARCELO AMBROSIO CINTRA

S para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 463105 Nr: 31506-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLIANE CONCEIÇÃO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MARCELO ALEXANDRE COSTA - OAB:16.343E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) Dr. GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 461421 Nr: 30382-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIEMONTE SORVETES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E&M DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Gaspareto Júnior 

- OAB:7191, Luis Eduardo de Castro Nassif - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF

 para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069845 Nr: 55327-96.2015.811.0041

 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: MATHEUS EDUARDO ZEFERINO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMAIS POSSEIROS, IVANILDO SAMPAIO 

NUNES, EVANIR PARANHOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA BARROS MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:23087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:20.898-O/MT

 Em sede de agravo de instrumento foi reconhecida a legitimidade passiva 

da terceira Evanir Paranhos da Silva para figurar no polo passivo da 

reconvenção.

Assim, em face da falta de citação da reconvinda cancelo a audiência 

designada para o dia 15/08/2018, às 14h, devendo a mesma ser citada no 

endereço indicado às fls. 713/714.

Por outro lado, diante da situação narrada na petição e documentos de fls. 

662/676, diligencie o Sr. Oficial de Justiça até o imóvel objeto do litígio e 

descreva de forma pormenorizada quais as quitinetes estão sendo 

ocupadas, os nomes dos inquilinos, valores dos aluguéis e se os 

requeridos estão residindo em algumas das quitinetes.

 Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 99153 Nr: 13724-97.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a)SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO
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 para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1012665 Nr: 28651-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALMEIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S/A, DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAÚJO - OAB:12247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9.566/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados em audiência.

Homologo a desistência do depoimento pessoal das requeridas, bem como 

da produção da prova pericial ante o requerimento formulado em audiência 

pela requerida Doeler Distribuidora de Veiculos e requerimento de fls. 235 

formulado pela requerida Renault do Brasil.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu 

Renault do Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, e por fim Doeler 

Distribuidora de Veiculos, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante 

intimação com fundamento no artigo 364 § 2º do CPC/15, assegurada a 

vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 871719 Nr: 10847-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILIAN EPIFANIO DA SILVA VIDAL

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

POLISEL - OAB:12.009

 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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 879970 Nr: 16741-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE SILVA DAMASCENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER CARVALHO - 

OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763897 Nr: 16510-65.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMOTORS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA, 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE A G. D´AVILA - 

OAB:60.967-SP, MARCELO FORTUNATO - OAB:173338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ ALMEIDA ELIAS DE 

LIMA - OAB:87191, FAUSTO MITUO TSUTSUI - OAB:93.982/SP, Suzy 

Silva Santana Secanechia - OAB:63171/SP

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a)DÂMARIS ALVES CHAVES NEGRÃO para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 770213 Nr: 23217-49.2012.811.0041

 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: CONSTRORY CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO 

S/A, MAIRENGINEERING SAPEZAL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

PROJETOS LTDA, ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO INDUSTRIA LTDA, 

TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - 

OAB:193.111 SP, LARISSA LESSAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - 

OAB:14342, LUCIANO DOS SANTOS MEDEIROS - OAB:163829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIANCARLLO MELITO - 

OAB:196.467/SP, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, MARIANA PRADO LISBOA - OAB:306084, RAIMAR 

ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 DEFIRO o pedido de fl. 487.

Transcorrido o prazo, remetam os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1242940 Nr: 19010-31.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CECILIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LOJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA PAIXÃO 

- OAB:149.119/MG

 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 certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 463491 Nr: 31760-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FULVIA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACHIM KLAUS SCHRODER, INÊS HELM 

SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FULVIA SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:6954

 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 AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a Carta 

Rogatória de fls. 493/509, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 371127 Nr: 7695-84.2009.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 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 certidão do oficial de fls. 272, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1168747 Nr: 39581-57.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESTO SERVIÇO E CONSERVAÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRIK MATHEUS KLEVIN DE FREITAS, ERICO 

VINICIUS PASA HERNANDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO VALERIO FARIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17.513/MT

 DELIBERAÇÃO

Junte-se os documentos apresentados em audiência.

Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de substabelecimento.

Retifique-se o registro e autoria do feito para constar como embargado 

Érico Vinicius Pasa Hernandez.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Fernando Rodrigues 

Araujo.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Silvan 

Ramires Filho, que digitei.

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069085 Nr: 55011-83.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME FRANKLYN BOZZ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE/IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos para determinar o 

prosseguimento da execução.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §, 2º do Código 

de Processo Civil.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora que ora concedo, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Traslade-se cópia da presente sentença para o feito executivo.Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.

 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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o calculo de fls. 352/359, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1147595 Nr: 30659-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE DE CARVALHO CAFFER, IDEALE NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA ME, EDERSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 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. 

89 , no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014568-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCINEIA DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014568-68.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LAUCINEIA DA SILVA PEREIRA RÉU: TIM CELULAR S.A. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA AJUIZADA 

por LAUCINEIA DA SILVA PEREIRA em face de TIM CELULAR S/A. Relata a 

Reclamante que em fevereiro de 2017 procurou a requerida em busca de 

melhores planos telefônicos, contudo a consultora de vendas informou 

que seu CPF estava irregular perante a Receita Federal, impossibilitando a 

contratação do plano. Ocorre que recentemente, ao dirigir-se à loja 

Magazine Luiza soube que seu nome havia sido negativado pela requerida 

por um suposto débito de R$189,00 (cento e oitenta e nove reais). Alega 

que desconhece tal débito, tendo em vista que não chegou a contratar 

nenhum dos serviços da requerida devido aos problemas com seu CPF. 

Desta forma, requer a concessão de tutela de urgência para que a 

Reclamada se abstenha de incluir o nome da Requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito até o deslinde final da ação. 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 
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antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar em partes, eis que traz 

aos autos documentos que demonstram o fundamento relevante da 

demanda. O justificado receio de ineficácia do provimento final é evidente, 

tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos 

prejuízos econômicos causados pelo cerceamento do uso da linha 

telefônica e de possível inscrição negativa no nome da parte reclamante. 

Por outro lado, 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, procedendo-se novamente à inclusão. 

Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela, determinando que a reclamada EXCLUA o nome da 

parte reclamante nos bancos de dados do SPC e SERASA, em relação ao 

débito questionado nos autos, no prazo de 48 horas. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem 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 09 de outubro de 2018, às 11h – 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 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 - MT, 14 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025491-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA CLARINDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT0017575A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025491-56.2018.8.11.0041. AUTOR: HILDA 

CLARINDA CAMPOS RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS ajuizada por HILDA 

CLARINDA DE CAMPOS em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A. Aponta a autora que é aposentada perante o INSS 

e que em junho de 2018 verificou a existência de inúmeros empréstimos 

consignados junto aos bancos BMG S/A e Itaú Consignado S/A, ora 

requerido. Explica que o banco BGM S/A cedeu ao requerido os contratos 

de empréstimos consignados, em razão da unificação dos negócios, e que 

já foram descontados cerca de R$16.377,23 (dezesseis mil trezentos e 

setenta e sete reais e vinte e três centavos) de sua aposentadoria. 

Ocorre que a autor desconhece tais descontos, tendo em vista que nunca 

firmou qualquer contrato com as instituições, tampouco assinou qualquer 

autorização para desconto na folha de pagamento de seu benefício. 

Pretende a concessão de liminar a fim de determinar que a requerida 

suspenda os descontos indevidos no benefício de aposentadoria do autor, 

bem como a cobrança de tais valores por qualquer outro meio, até a 

decisão final desse processo. 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, tendo em vista que a 

jurisprudência pátria caminha no sentido de que, quando não demonstrada 

efetivamente a responsabilidade do consumidor sore o débito, sua 

cobrança mostra-se arbitrária e ilegal, porquanto desprovida de justa 

causa. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, eis que 

traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito 

deduzido, tais como os extratos do INSS (Id. 14667807 e 14667811). O 

perigo de dano é evidente, caracterizado pela possibilidade de cobrança, 

em tese, indevida, descontada diretamente da pensão de caráter 

alimentar. 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. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, determinando que a parte ré SE ABSTENHA de realizar 

quaisquer lançamentos de débitos na aposentadoria da Requerente, bem 

como a cobrança de tais valores por qualquer outro meio , até o 

julgamento final da presente ação. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte requerida, imponho a multa diária de R$ 

1.000,00 (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 com vistas à 

conciliação designada para o dia 15 de outubro de 2018, às 11h – sala: 

Conciliação 04, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

dos autores 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, 14 de agosto de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025150-30.2018.8.11.0041
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KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025150-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WILSON BORGES DA ROCHA FILHO REQUERIDO: KROTON 

EDUCACIONAL S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A. Cuida-se de Ação Revisional 

de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por WILSON 

BORGES DA ROCHA FILHO contra KROTON EDUCACIONAL S/A. Alega, 

para tanto, que é acadêmica do curso de medicina oferecido pela 

requerida desde 2011, sendo que a mensalidade de seu curso é 50% 

(cinquenta por cento) paga por meio do FIES, e os outros 50% (cinquenta 

por cento), paga por meio da bolsa PROUNI. Ocorre que recentemente a 

faculdade reajustou a mensalidade do curso acima do permitido pelo MEC 

e fora da cobertura do financiamento e da bolsa PROUNI e, quando o autor 

foi realizar sua rematrícula, tal serviço foi negado, ante a existência de um 

débito de R$7.006,36 (sete mil e seis reais e trinta e seis centavos) com a 

Instituição. Assim, pretende, em sede de tutela de urgência, que a parte ré 

se abstenha de inserir o nome do autor em cadastros de proteção ao 

crédito em função dos débitos aqui discutidos, bem como proceda a 

rematrícula do requerente no décimo segundo semestre do curso de 

medicina. É o breve relato. Fundamento e 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 

acolhimento, eis que o autor trouxe aos autos documentos que 

demonstram o fundamento relevante da demanda. Na hipótese, identifico a 

probabilidade de o direito existir, notadamente por constar nos autos 

provas de que o requerido é beneficiário integral de bolsas do FIES e 

PROUNI, o que impediria a cobrança de mensalidades por parte da 

instituição de ensino. O perigo de dano exsurge dos prejuízos causados 

pela possibilidade de inscrição negativa do nome do autor, e não só, o 

requerido poderá ser impedido de proceder a rematrícula no curso, o que 

inegavelmente acarretará prejuízos em sua formação acadêmica. Por 

outro lado, 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, procedendo a nova negativação. 

Quando à promoção do aditamento, não vislumbro a presença dos 

requisitos, tendo em vista que o mesmo é realizado online pelo próprio 

aluno, não havendo indícios do seu impedimento. Desta maneira, entendo 

mais adequado aguardar o contraditório. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de liminar, determinando que a 

requerida: a) SUSPENDA as referidas cobranças, que perfazem o 

montante de R$ 7.006,36 (sete mil e seis reais e trinta e seis centavos); b) 

SE ABSTENHA de inserir o nome do autor ou RETIRE, caso assim já tenha 

procedido, nos serviços de proteção ao crédito em relação aos débitos 

questionados neste feito, enquanto perdurar a demanda; c) PROMOVA a 

rematrícula do autor para o segundo semestre de 2018. Para o caso de 

não cumprimento de qualquer das determinações por parte da parte 

requerida, imponho a multa diária de R$ 1.000,00 (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 com vistas à conciliação designada para o dia 

09/10/2018, às 08h00 – Conciliação: Sala 07, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado dos autores 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 existente 

entre as partes, inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, 

do CDC. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de agosto 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025174-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025174-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ISRAEL DA CRUZ REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Cuida-se de Ação 

Revisional Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Israel da Cruz contra CAB Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto. Aponta o autor que 

é proprietário do imóvel em que se encontra instalada a Unidade 

Consumidora n. 490762 e que em março/2018, após uma vistoria realizada 

em seu imóvel, os funcionários da requerida apuraram unilateralmente a 

existência de fraude no hidrômetro. Conta que devido a esta autuação, 

recebeu multas que resultam no valor de R$1.052,59 (mil e cinquenta e 

dois reais e cinquenta e nove centavos). Contudo, relata que mesmo após 

a troca do hidrômetro o consumo permaneceu o mesmo, o que afasta a 

alegação da requerida de ocorrência de fraude. Pretende a parte autora a 

concessão de liminar a fim de determinar que a reclamada restabeleça o 

fornecimento de água na unidade consumidora indicada na inicial e 

reconheça a inexigibilidade do débito. É o breve relato. Fundamento e 

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 supostas fraudes, havendo para tanto medidas legais que 

não ferem o direito do consumidor. Ademais, as faturas de Id. 14651150 

demonstram que o consumo posterior ao registro do Termo de Ocorrência 

permanece sem grandes alterações. O perigo de dano exsurge da 

possibilidade de suspender o serviço essencial da parte reclamante, além 

de serem evidentes os prejuízos causados pela inscrição do nome da 

autora nos cadastros de restrição ao crédito, ficando impossibilitada de 

concluir transações comerciais. Sobre o tema debatido, eis o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
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INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÓBICE DA 

SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDAS 

PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Não houve ofensa 

aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC/73, na medida em que o Tribunal de 

origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram 

submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes 

autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao 

interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. 

A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como 

colocada a questão nas razões recursais, no sentido de aferir a 

existência de liquidez e certeza do direito, demandaria, necessariamente, 

novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência 

vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ 

.3. Não é lícito à concessionária interromper o serviços de fornecimento de 

água por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp 327.345/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016) [destaquei]. 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 o pedido liminar, determinando que a reclamada: a) 

RESTABELEÇA o fornecimento de água na matrícula indicada na inicial – 

Matrícula nº 490762-0 no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até ulterior 

deliberação deste Juízo; b) SE ABSTENHA de exigir os débitos referentes 

à fiscalização, lançados nas faturas dos meses abril/2018 e maio/2018, 

que somados correspondem a R$ 1.052,59 (mil e cinquenta e dois reais e 

cinquenta e nove centavos), até posterior decisão; c) EMITA novamente 

as faturas dos meses de abril e maio/2018, excluindo os débitos alegados 

no tópico acima, no prazo de 05 (cinco) dias. 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 água. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

300,00 (trezentos 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 09/10/2018, às 11h – 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). 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, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. E ainda concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para a parte autora indicar especificamente o valor que 

pretende receber a título de danos morais, não podendo, para tanto, ser 

vinculado ao salário mínimo, conforme determina o art. 7º, inciso IV, da 

Constituição Federal (art. 292, V, CPC). Ante a urgência que o caso 

requer, sirva-se cópia da presente como mandado, devendo ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024801-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON DANIEL GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024801-27.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAYARA DIEL EXECUTADO: JANDERSON DANIEL GOMES Cuida-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Tutela Cautelar de 

Arresto ajuizada por MAYARA DIEL em face de JANDERSON DANIEL 

GOMES, no qual visa o arresto de bens da parte requerida para assegurar 

o débito no valor de R$43.772,42 (quarenta e três mil setecentos e setenta 

e dois reais e quarenta e dois centavos) representados por instrumento 

particular de confissão de dívida. Com a inicial vieram documentos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Regra geral, a tutela cautelar em 

caráter antecedente pressupõe a averiguação no caso concreto dos 

requisitos que lhe são próprios. O juízo de admissibilidade da pretensão é 

feito em cima da constatação dos requisitos exigidos para obtenção da 

própria tutela cautelar, quais sejam: o fumus boni iuris que corresponde à 

plausibilidade do direito invocado e o periculum in mora, que se refere à 

ineficácia do provimento final em razão da demora. No caso em apreço, 

existe prova da dívida configurada por meio do instrumento particular de 

confissão de dívida (Id. 14609494) e do não pagamento por parte da 

requerida, aliado as conversas entre os particulares em que o executado 

afirma que não possui condições de arcar com o débito (Id. 14609473). 

Considerando as alegações tecidas na inicial, como também as provas 

juntadas, entendo que existe plena viabilidade no pedido da Requerente. 

Outrossim, encontra-se presente o perigo grave justificador do 

deferimento da cautela pleiteada, que se encontra representado pelo 

receio dos executados alienarem seus bens para frustrar a execução, 

além disso o objeto da penhora é feijão in natura que pode perecer e 

perder valor se não colhido e vendido no momento adequado. Portanto, 

sob este aspecto, entendo caracterizado o periculum in mora, suscetível 

de se deferir a cautela pretendida. Por outro lado, 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. Por fim, aceito como caução os próprios bens que se pretende 

arrestar. Ante do exposto, DEFIRO a medida liminar de arresto, a ser 

cumprida por meio de Carta Precatória, para determinar a constrição do 

feijão que se encontra depositado no armazém do Executado (Rodovia MT 

338, KM 103 à Direita + 5KM, Zona Rural, Município de Tapurah - MT, CEP: 

78.573-000), até o limite da execução. Fica a parte autora nomeada como 

fiel depositária dos bens, mediante termo de compromisso a ser tomado no 

momento do cumprimento da medida liminar. Cite-se a parte executada 

para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 
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custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001180-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR CAYRES VALADARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001180-35.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

perícia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1033853-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME (REQUERIDO)

ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033853-81.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

autora para em 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID. 

14508596. Após, concluso. Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037192-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR SOLANO MARREIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR LONGOBARDI ASQUINI OAB - SP154044 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALEM ZUGAIR (REQUERIDO)

LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037192-48.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Esta carta 

precatória tem por objeto a avaliação e praceamento dos imóveis objeto 

das matriculas 15.799 e 15800 do CRI do 2º Ofício de Cuiabá (Id. 

11056249). Assim, o pedido de avaliação e praceamento em matricula 

diversa da determinada na ordem de ID 11056249 deve ser formulado e 

apreciado pelo Juizo deprecante. Nada mais sendo requerido em trinta 

dias e não aportando aditamento da carta para que o ato seja cumprido em 

matricula diversa, devolva-se. Cuiabá, 15 de agosto de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021684-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORA ADRIELI CANTEIRO MARIANO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021684-28.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de reparação de danos morais por apreensão de veiculo indevido 

com pedido de tutela de urgência proposta por Dora Adrieli Canteiro 

Mariano Gonçalves contra Bradesco Financiamentos, distribuído por 

dependência ao PJE 1002000-54.2017. No entanto, vieram redistribuídos a 

esta unidade judiciária em razão da decisão de Id. 14264506. Intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, em 15 dias, a fim de atender 

os requisitos impostos pelo art. 319 do CPC, apresentando o endereço 

eletrônico de ambas as partes e manifestando o seu interesse na 

realização da audiência de conciliação. No mesmo prazo a autora deverá 

apresentar o contrato de financiamento do veiculo, as prestações pagas e 

o comprovante de que o seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao 

crédito e/ou protestado por determinação do réu. Decorrido o prazo, 

certifique e concluso. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. 

Intime-se. Cuiabá, 15 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024321-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SVR CONSTRUTORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024321-49.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e pagamento, 

com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, e honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, consignando 

que, caso o réu o cumpra, ficará isento de custas. Conste, ainda, que 

nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá a 

conversão do mandado monitório em mandado executivo. Cuiabá, 15 de 

agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006715-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RAVAGNANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006715-08.2018.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

à Inicial e defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia28/11/2018 
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às 09:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 881434 Nr: 17654-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS COELHO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA, 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 sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 445977 Nr: 20440-62.2010.811.0041

 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: CELSO JUNQUEIRA FRANCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TUCANÃ, 

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, ALLIANZ 

SEGUROS S/A

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

OAB:7585, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Arthur da Rocha Capilé 

- OAB:6.187/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:7.394

 Numeração Única 20440-62.2010.811.0041 – código 445977

DESPACHO

 Considerando o teor da certidão de p. 523 e, a fim de evitar futuras 

alegações de cerceamento de defesa, necessário o adiamento do início 

dos trabalhos pelo perito judicial. Intime-o para designação de nova data.

Em cumprimento à ordem judicial de p. 479, intimem-se as partes para que 

apresentem quesitos e assistentes técnicos, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 452213 Nr: 24383-87.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINEIA DA CUNHA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. S. SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:60348/SP, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida - 

OAB:164332-a

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos desta ação proposta por DULCINEIA DA 

CUNHA BARROS e CONDENO a ré WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL 

LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 

1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença 

(Súmula 362-STJ). Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Prestei as informações 

solicitadas por meio do Ofício n. 052/2018-GAB.Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 745568 Nr: 42720-90.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SILVA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSIC CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERNANDA ANTUNES - 

OAB:12347/MT, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BARBOSA SILVEIRA - 

OAB:29.909, EDUARDO H. GUIMARÃES - OAB:3515-MT, LISDETE DE 

OLIVEIRA SILVEIRA - OAB:26705

 Certifico que o Recurso Apelação juntado pelo requerido às fls. 

1356/1407 foi protocolado tempestivamente.

Assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 729519 Nr: 25529-32.2011.811.0041

 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: LUIZ HUMBERTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO 

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON VIVALDI, MARIA DE LOURDES ASSIS 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré MARIA DE 

LOURDES ASSIS FREITAS às fls. 154/163 são tempestivos. Em assim 

sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para apresentar 

suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 401195 Nr: 33835-58.2009.811.0041
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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: MARCILIO TORRES JUNIOR

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

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

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

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

OAB:4.324/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte BANCO 

CACIQUE S/A às fls. 196/199 são tempestivos. Em assim sendo, nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar suas 

contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 754967 Nr: 6966-53.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISE ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 20.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Numeração Única 6966-53.2012.811.0041 – código 754967

SENTENÇA

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta 

por Marise Antunes Maciel em desfavor Citavel Distribuidora Veículos 

Ltda., ambos qualificados e representados.

 A inicial foi instruída com os documentos de p. 25/60.

Citada, a ré ofertou contestação (p. 76/102), que foi impugnada às p. 

103/118.

O feito foi saneado e a realização de perícia determinada.

Às p. 177/179 as partes informaram a composição de acordo extrajudicial.

É o relatório. Decido.

As partes compuseram acordo extrajudicial, apresentando-o para 

homologação e consequente extinção do feito.

Posto isto e, tratando-se de direito disponível, homologo o acordo de p. 

177/179 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o 

feito, nos termos do artigo 487, III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para devolução do valor referente aos honorários 

periciais em favor da ré.

Isento de custas, conforme disposição do artigo 90, § 4º, CPC. Honorários 

advocatícios na forma pactuada.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique o trânsito em julgado e 

arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 918442 Nr: 42374-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYSON DONIZETE DE BARROS SOUZA, FERNANDA 

FERREIRA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIMAR QUIRINO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art 482 VI da CNGC, impulsiono o feito com a 

finalidade intimar a parte autora para apresentar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a guia de pagamento da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829968 Nr: 35709-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MONTAZOLLI

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

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

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos etc.

Os honorários do perito serão pagos no inicio dos trabalhos, como já 

determinado.

Então, intime-se o perito para indicar dia, horario e local para o inicio dos 

trabalhos, cientificando as partes.

Na sequencia, expeça-se o alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1059440 Nr: 50745-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFAA, GIANE VANESSA ALVES

 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/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 142/150, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 338894 Nr: 9465-49.2008.811.0041

 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: RAFAEL DIAS DE CARVALHO

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

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

OAB:11413/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que o perito nomeado nos autos designou perícia para o dia 

18/09/2018, às 10:00 horas, na AV. DAS FLORES 843, SALA 11, 1º 

ANDAR, BLOCO ANEXO DE CONSULTÓRIOS DO HOSPITAL JARDIM 

CUIABÁ, BAIRRO JARDIM CUIABÁ (ENTRADA PELA RUA DAS DÁLIAS). 

Sendo assim, nos termos do art. 482,VI, CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia 

designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1046490 Nr: 44600-78.2015.811.0041

 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: RAFAELA PATRICIA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 4600-78.2015.811.0041

 Código 1046490

DESPACHO

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime – se a credora para se manifestar sobre o pagamento da 

condenação (p.133/137), em 05 (cinco) dias.
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Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 228739 Nr: 35855-61.2005.811.0041

 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: IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT, RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - OAB:3640/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, JOSÉ ALMEIDA CRUZ - OAB:11.452, LEANDRO ALVES 

DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - OAB:12928, 

RENATA GARCIA BRUNO - OAB:11074-B

 Certifico que republico o despacho de fls.1093, em razão de não haver 

constado o nome dos advogados substabelecidos às fls.1061. , intime-se 

a exequente Imobiliária Paiaguás Ltda para dar regular andamento ao feito, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 732833 Nr: 29042-08.2011.811.0041

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ZANATTA, WALMA MARIA LIMA 

BRANDÃO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT, MARCUS VINICIUS GLERIAN - OAB:12112/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A às fls. 161/162 são 

tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes 

para apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1265140 Nr: 26084-39.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSÉ DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AKURI, BANCO SANTANDER S/A 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:OAB/MT 

6.660, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867

 Numeração Única 26084-39.2017.811.0041 – código 1265140

DESPACHO

 O artigo 334, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que a 

audiência de conciliação somente não será realizada nos casos em que 

houver pedido expresso de ambas as partes. Assim, indefiro o pedido de 

cancelamento formulado pelo autor à p. 180.

Desnecessária as cartas de citações expedidas, porquanto o Banco 

Santander foi regularmente citado e, inclusive, apresentou contestação (p. 

80 e 91/100). Quanto ao réu Eduardo Akuri, este compareceu 

espontaneamente aos autos, suprindo sua citação.

Intimem-se todos da audiência designada, via seus patronos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 825882 Nr: 31847-60.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILZETH ALVES DA CRUZ, LUMAR FRANCISCO DE 

ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISA DE FIGUEIREDO PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:17234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar à parte autora para impugnar a 

contestação apresentada às fls. 61/64, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 406631 Nr: 37628-05.2009.811.0041

 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: GREICE DA SILVA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425593 Nr: 8910-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FÁBIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 8910-61.2010.811.0041, 

Protocolo 425593, 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 289904 Nr: 10413-25.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO GERÔNIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbhara Hellena Oliveira e 

Silva - OAB:23027/O, Dr. Otto Medeiros de Azevedo Júnior - 

OAB/MT 7.683 - OAB:, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:10070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, dar prosseguimento 

no feito , no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735235 Nr: 31583-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AANEO, APARECIDA ALVES VIEIRA NOGUEIRA

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

SEGURO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

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

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SARA LOURDES 

SOARES ORIONE E BORGES, para devolução dos autos nº 

31583-14.2011.811.0041, Protocolo 735235, 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 948565 Nr: 59453-29.2014.811.0041

 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: LUCINEI MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT, NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - 

OAB:16206-MT, SÉRGIO LUIS O. F. DA COSTA - OAB:15457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos doa rt. 482, VI da CNGC, impulsiono o feito com 

a finalidade de intimar a parte autorapar se manifestar acerca da certidão 

do oficial de justiça de fl. 66, bem como para retirar a carta precatória 

expedida, ambos no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1155728 Nr: 34213-67.2016.811.0041

 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: RONALDO JEAN GUBIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L V F CAETANO EIRELI - EPP, TECTONER DO 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frouk Naufal - OAB:OAB/MT 

2.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279

 Certifico que, compulsando os autos, denoto que a intimação de fl. 53 foi 

publicada em nome de patrono diverso ao atual da autora.

 Assim sendo, procedo a sua republicação.

"Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para manifestar sobre os 

Embargos à Ação Monitória de fls. 35/41, no prazo de 15 (quinze) dias, 

bem como procedo a intimação da parte requerida TECTONER DO BRASIL 

LTDA para, no mesmo prazo, manifestar sobre a petição de fls. 51/52."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 835405 Nr: 40573-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PELISSARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT, guilherme almeida - OAB:208385

 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 apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de justiça de fl.87, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 875407 Nr: 13703-04.2014.811.0041

 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: IZIN HUSEN MALI, FLÓRIDA ROSA MALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. DA S. CASTRO - ME, EID AWWAD YASIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHILIGA - 

OAB:288.300/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656/MT, PAULO SERGIO MISSASSE - OAB:7649

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação de fl. 140/258, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 346318 Nr: 16521-36.2008.811.0041

 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: MARIO BRUNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR COSTA AGUIAR, SANDRA GOMES 

AGUIAR, VALTER GUIMARAES FERNANDES, ROSIANE DA SILVA GOMES 

FERNANDES

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

OAB:9.146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar à parte autora para impugnar a 

contestação apresentada às fls.161/163, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 919289 Nr: 42960-74.2014.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITACIR RODRIGUES DE 

CAMPOS - OAB:242348-SP, PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2802/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora 

manifestar sobre a correspondência devolvida juntado à fl.216 no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1110647 Nr: 14933-13.2016.811.0041

 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: ARGENTINA SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELKE SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE 

CALAZANS - OAB:18.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 Processo nº. 14933-13.2016.811.0041

Código 1110647

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, 
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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).

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 912163 Nr: 38283-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS CARLOS VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1012914 Nr: 28795-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO DO SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Processo nº. 28795-85.2015.811.041

Código 1012914

SENTENÇA

Trata-se Ação de cobrança de Seguro DPVAT requerido por José Cicero 

do Santos em face de Seguradora Líder, já qualificadas nos autos.

As partes resolveram transacionar entre si (p. 114/115).

O acordo não foi homologado porque a assinatura da parte autora era 

cópia.

Intimada à parte autora ratificou o acordo (p. 126).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir, conforme procurações de p. 18 e 59.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

 As partes desistiram do prazo recursal. Portanto, cerifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as cautelas legais.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 828597 Nr: 34451-91.2013.811.0041

 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: M. M. COTTON INDÚSTRIA, COMERCIO, EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA, CELSO JOSE MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, 

RENATA MARCHIORO - OAB:14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC e em cumprimento à 

determinação de fl. 236, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem sobre a complementação do 

laudo pericial juntado às fls. 240/243, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 734473 Nr: 30773-39.2011.811.0041

 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: DELZI FERREIRA DA SILVA, DAVID DIAS DA SILVA, 

JAQUELINE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIX ZOOTECNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS, SEBASTIANA SANTANA DA SILVA - OAB:18.328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORDEIRO DE 

ALMEIDA E SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE 

ALCÂNTARA - OAB:215.228 SP

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls.137/151, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 808036 Nr: 14497-59.2013.811.0041

 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: ORENCY BARBOSA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146, JADSON SOUZA NOBRE - OAB:15308/MT, 

LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às 

fls. 370/375 são tempestivos. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813005 Nr: 19487-93.2013.811.0041

 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: RODRIGO SILVEIRA DIAS

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

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

OAB:16.778/MT, GUILHERME LIBERATTI - OAB:16.825 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 
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Laudo Pericial de fls.113/129, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1098572 Nr: 9962-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA DE PAULA CORTEZ KISS, SERGIO 

LUIS KISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7.725

 Processo n° 9962-82.2016.811.0041

Código 1098572

Vistos e etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o bloqueio via 

BacenJud para satisfação da obrigação.

Após o bloqueio de valores, os executados foram devidamente intimados 

para se manifestarem sobre a penhora, porém quedou-se inerte.

Defiro a habilitação de p. 99.

Intime-se a executada para se manifestar sobre o pedido de p. 98, em 05 

(cinco) dias.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025915-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICE SANT ANA PORTELLA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE GOMES LINO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025915-98.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação reivindicatória c/c indenização por perdas e danos proposta por 

Leatrice Sant’Ana Portela contra Rosane Gomes Lino, ambas devidamente 

qualificadas, objetivando, em sede de tutela de urgência, a imissão de 

posse no imóvel de sua propriedade, a saber, Lote 17, da Rua 03, Setor 

Centro Norte do Loteamento Morado do Outro, nesta cidade. A autora 

sustenta que adquiriu o imóvel em abril de 1984 e o emprestou a seu 

irmão, Luiz Portella Filho. Com o falecimento de seu irmão em 2011, a ré, na 

qualidade de viúva, permaneceu no referido imóvel como comodatária, no 

entanto, deixou de efetuar o pagamento do IPTU, o que ensejou o protesto 

do nome da autora. Em razão do desgaste da relação e novo atraso no 

pagamento do IPTU, em maio de 2017 a autora notificou a ré da rescisão 

do comodato e lhe concedeu até o dia 31 de agosto de 2017 para a 

desocupação voluntária do imóvel. Todavia, decorrido o prazo a ré não 

desocupou o imóvel, razão pela qual propôs esta ação reivindicatória, com 

pedido de imissão de posse. Requer a concessão da justiça gratuita e 

tramitação prioritária em razão da sua idade. É o relatório. Decido. Diante 

dos documentos juntados, concedo à autora aos benefícios da justiça 

gratuita e tramitação prioritária do feito. Anote-se. Os documentos 

apresentados na inicial demonstram a aquisição do imóvel em litigio pela 

autora. Todavia, não há elementos seguros para a concessão da tutela de 

urgência nesta quadra processual. De acordo com o art. 300 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”. Nota-se dos autos que a cópia da matricula do 

imóvel constante do ID 14709786 não está atualizada, data de 2014. Além 

disso, o prazo concedido pela autora à ré para desocupação decorreu há 

quase um ano, o que demonstra a ausência do prejuízo da demora. Como 

se sabe, somente em casos excepcionais se admite a concessão da 

tutela de urgência sem a formação do contraditório, cautela esta que 

entendo necessária, máxime no caso em exame em que os litigantes são 

parentes. Registro, ainda, que a ré está na posse do imóvel há mais de 

trinta anos. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

Designo o dia 29/10/2018 às 12:00 horas para a audiência de conciliação, 

que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Intime-se a 

autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, o 

autor deverá ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020545-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SCIASCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SAUTER - CRM/MT 4649 (RÉU)

EDUARDO SAUTER EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020545-41.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “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.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “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.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 
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do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a autora se 

qualifica como "do lar" entretanto, almeja a reparação de danos causadas 

por procedimentos estéticos que, segundo ela, custou mais de 

R$30.000,00 (trinta mil reais). A autora reside em um apartamento 

localizado em um bairro de classe média e, intimada para apresentar os 03 

(três últimos) impostos de renda e holerites, juntado somente uma certidão 

negativa e a declaração de imposto de renda de 2018, não atendendo a 

contento a determinação do juízo. A autora informa ainda em sua inicial 

que é consumidora costumaz de cirurgia estéticas pois estaria realizando 

a sua 3° cirurgia plástica nos seios. Os elementos apresentados pela 

autora não comprovam que é insuficiente para custear o presente feito. 

Posto isto, considerando que a autora não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo à autora o parcelamento 

das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, 

poderá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas 

iniciais, em 06 parcelas iguais e sucessivas. Conforme informado pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação, na Divisão de Arrecadação e 

Fiscalização - Foro Judicial do TJMT (tel - 3617-3736/3763), a parte 

beneficiada pelo parcelamento das custas judiciais deverá realizar a 

emissão das guias de parcelamento, mês a mês no site do Tribunal de 

Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” 

colocando nos respectivos campos os valores correspondentes às 

parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo a autora 

adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou informado o 

pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1026198-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBER CANUTO (REQUERENTE)

NAIDA CANUTO (REQUERENTE)

FATIMA OLIVEIRA CANUTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

AIRTON CANUTO (REQUERENTE)

ANDREILTON CANUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDES BARROS OAB - RO2708 (ADVOGADO)

MICHEL FERNANDES BARROS OAB - RO1790 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026198-24.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de pedido de alvará judicial para levantamento de valores que os autores 

faze jus em razão do falecimento de esposo e pai, cuja competência é da 

Vara de Família e Sucessões. Neste contexto, declaro a incompetência 

deste Juízo para o julgamento do feito, e determino a redistribuição a uma 

das Varas da Família e Sucessões, nos termos do artigo 64, § 3º, do CPC. 

Cuiabá, 15 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001699-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEICIENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001699-73.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A decisão 

de ID 11534113 determinou que a autora comprovasse a sua 

hipossuficiência e colacionasse cópia integral dos autos que tramitaram 

junto ao Juizado Especial, além de cópia do extrato de 02 anos do seu 

consumo de energia. Entretanto, o documento de ID utilizado para 

comprovar a hipossuficiência está ilegível, bem como deixou a autora de 

colacionar extrato do seu consumo. Assim, intime-se a autora para que em 

05 (cinco) dias, atenda todas as determinações da decisão de ID 

11534113 em especial trazendo os extratos de consumo de 02 anos e dos 

03 últimos meses de suas contas bancárias. O descumprimento da 

determinação poderá importar em indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita e do pedido liminar. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. 

Cuiabá, 15 de agosto de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1024762-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE LELIS COSTA OAB - MG106752 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOKKAIDO 1934 PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024762-30.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de notificação judicial prevista no art. 726 do CPC. Intime-se a notificada do 

inteiro teor da notificação, por Oficial de Justiça, eis que os fatos expostos 

na exordial não se amoldam aos previstos no art. 728 do CPC. Feita a 

notificação, entregue os autos ao notificante independentemente de 

translado – art. 729 CPC. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 27438 Nr: 12024-23.2001.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANZ, 

ELVIO FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva 
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servirá o respectivo extrato de termo de penhora.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, conforme requerido em fl. 182, que será realizada 

via sistema Infojud. Diante da natureza sigilosa dos documentos, determino 

sejam arquivados em pasta específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Intime-se a parte Executada pessoalmente para ciência da penhora 

realizada via Bacenjud em fls. 179/181, bem como, no caso de restar 

frutífera a busca via RENAJUD.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 61991 Nr: 3177-95.2002.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS E SAADEDDINE LTDA - CANADÁ 

TURISMO, SAMIR SAADEDDINE, SAMIR SAADEDDINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16.437/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO SERGIO MISSEL SILVA 

- OAB:2972-B/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, em razão da invalidade do CNPJ indicado na petição de fl. 

144, resta prejudicado o pedido de pesquisa de bens vinculados à ele.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, que será realizada via sistema Infojud. Diante da 

natureza sigilosa dos documentos, determino sejam arquivados em pasta 

específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens via sistema Renajud, intime-se a parte 

Executada para ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 22268 Nr: 13847-32.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO FIOROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON MONTEIRO DE MEDEIROS, 

NIUCELINA RODRIGUES DE MEDEIROS, OMERO BARBOSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY AVELINO DA ROCHA - 

OAB:9824/MT, RUY MEDEIROS - OAB:4498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA DE ARAUJO 

BALDUINO - OAB:9.519/MT, ELIZETE FERREIRA AQUINO PEREIRA 

LOPES - OAB:2701, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:6.755/MT

 Procedo a inclusão dos nomes dos Executados junto ao sistema 

Serasajud, conforme deferido em fl. 208.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fl. 209, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Independente disso, intime-se a parte Exequente para que se manifeste, 

no prazo legal, acerca das informações apresentadas pelas 

concessionárias de serviços públicos.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 721615 Nr: 17121-52.2011.811.0041

 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): MILTON GOMES DE FIGUEIREDO, CELINA DA 

SILVA VILELA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se os Executados acerca da penhora efetivada às fls. 45/46, 

conforme determina o artigo 854, §2°, do Código de Processo Civil.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, salvo se o veículo 

estiver gravado por alienação fiduciária, em razão da restrição da 

propriedade.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, que será realizada via sistema Infojud. Diante da 

natureza sigilosa dos documentos, determino sejam arquivados em pasta 

específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens via sistema Renajud, intime-se a parte 

Executada para ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 916252 Nr: 40948-87.2014.811.0041

 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: GERSON MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT, MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA - OAB:19509/O, 

RAFAELLA MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da 

presente Ação de Restituição de Valores ajuizada por Gerson Medeiros 

em face de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – CEMAT.Condeno o 

Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Cumpram-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 764889 Nr: 17555-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA JULIANA SEONACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAXON COM EQUIPAMENTOS 

ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial 

da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Neuza Juliana 

Seonaca em face de Paxon com Equipamentos Eletroeletrônicos e 

Serviços LTDA, confirmando a liminar deferida à fl. 19.Condeno a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º c/c artigo 546, ambos do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 785388 Nr: 39236-33.2012.811.0041

 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: BENEDITA EIDIL DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBALDO MONTEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA SILVEIRA 

MARTINS - OAB:20.384, Russivelt Paes Cunha - OAB:12487/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 16 de outubro de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 02 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum.

 Cite-se a parte Requerida na forma pretendida (fls. 160/161), com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência.

Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das partes poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil).

A parte Requerente será intimada através de seu advogado, via DJE (art. 

334, §3º, Código de Processo Civil).

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil).

Cumpra-se com a urgência que o caso requer, pois o feito encontra-se 

inserido na meta 2 do CNJ. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 383658 Nr: 19969-80.2009.811.0041

 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: ANA LUCIA DE ALMEIDA E ALMEIDA, CARMEM LUCIA 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ERENIR GELIO DOS SANTOS, CELINA KIYOKO MIYAGAWA 

BORGES, EMILIA SATIKO MIYAGAWA DE ARRUDA, URDERICO BELUFI, 

ESPÓLIO DE LEILA DA ROSA NUNES, MIGUEL APRELINO ALITO, 

DAGOBERTO GARCIA BELLUFI, FELIPE NUNES BELUFI, LUCAS NUNES 

BELUFI, MATEUS NUNES BELUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O, CAIO GILIOLI - OAB:, CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199 MT, 

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, 

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - OAB:12741, SELMA CRISTINA 

FLORES CATALAN - OAB:4.076/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 778052 Nr: 31442-58.2012.811.0041

 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: ALESSANDRA DA SILVA PRADO VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552/MT

 Vistos etc.

Alessandra da Silva Prado Ventura ajuizou a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Gramarca Distribuidora de 

Veículos Ltda e General Motors do Brasil Ltda, todos já qualificados e 

representados nos autos.

Alega a Requerente que efetuou a compra de um veículo novo Chevrolet 

Corsa Classic, em 29/08/2011, junto a requerida Gramarca, todavia, o 

mesmo apresentou inúmeros defeitos desde então.

 Conta que em 11/11/2011 o veículo apresentou o primeiro defeito 

representado por falha de aceleração e barulho estranho advindo do 

motor, momento que foi encaminhado a oficina das Requeridas sendo 

constatada a necessidade de substituição de algumas peças. .

 Relata que após os reparos no veículo, o mesmo voltou a apresentar um 

outro defeito no dia seguinte (13/11/2011) consistente num zunido e 

incomodo produzido pelo motor, consequentemente, foi novamente 

avaliado pelos mecânicos das Requeridas que concluíram pela 

necessidade da troca do alternador, sendo agendado o dia 14/11/2011, 

contudo, diz que os problemas persistem, inclusive, com perda de 

potência do veículo.

 Ao final requer a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a 

restituição do valor pago pelo veículo e indenização por danos morais.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/29.

 Devidamente citada, a Requerida Gramarca apresentou sua contestação 

as fls. 34/47, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva.

 No mérito, alega inexistir violação do prazo contido no artigo 18, §1º do 

Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o veículo foi reparado 

dentro do prazo legal em três oportunidades que foi encaminhado a sua 

oficina, bem como, que inexiste qualquer obrigação de indenizar em razão 

da ausência de sua culpa.

 Assevera que não o que se falar em indenização por danos morais diante 

da ausência de nexo de causalidade e argumentou acerca da 

impossibilidade da inversão do ônus da prova.

 Ao final, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No 

mérito, requer a improcedência da ação e as condenações de praxe.

 Com a contestação juntou os documentos as fls. 48/57.

 Por sua vez, citada, a Requerida General Motors apresentou sua defesa 

em fls. 58/72, alegando a carência da ação pela falta de interesse de agir 

da Requerente.

 No mérito, aduziu que não existe vício e ato ilícito, uma vez que o produto 

foi reparado em todas as ocasiões que foram solicitadas, inclusive, dentro 

do prazo exigido no Código de Defesa do Consumidor.

 Afirma que não há o que se falar em indenização por danos morais.

 Por fim, requer o acolhimento da preliminar e extinção do feito. No mérito, 

pugna pela improcedência da ação.

 Com a defesa viram os documentos de fls. 73/86.

 Impugnação à contestação em fls. 87/106 e fls. 107/125 rebatendo os 

fatos e fundamentos contidos nas defesas e reiterou os argumentos da 

inicial.

 O feito foi saneado as fls. 126/127, momento em que foram afastadas as 

preliminares arguidas e designada audiência de conciliação.

Realizada audiência de conciliação à fl. 134, restou infrutífera, todavia, as 

partes pugnaram pela produção de prova pericial, testemunhal e 

depoimento pessoal.

 Determinada a produção de prova pericial (fl. 143), o laudo foi juntado as 

fls. 271/335.

 As partes de manifestaram as fls. 338/339, fls. 340/38 e fl. 349.

 Os autos vieram conclusos para apreciação.

 Relatado o necessário.

 Decido.

 Nos termos do artigo 355, I, do CPC não havendo necessidade de outras 

provas, até pelo entendimento sedimentado dos tribunais, em sintonia com 

o artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal que assegura duração 

razoável do processo, indefiro o pedido de produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes e passo ao julgamento 

antecipado da lide.

Trata-se de ação indenizatória onde a Requerente objetiva a restituição do 

valor pago pelo veículo adquirido junto a Requerida Gramarca, fabricado 

pela Requerida General Motors, bem como, ser indenizada pelos danos 

morais que alega ter sofrido.

 De inicio, consigno que é incontroverso nos autos que a Requerente 

adquiriu em 29/08/2011 o veículo Chevrolet/Classic LS, 0Km, Chassi 

9BGSU19F0CC107411, Renavam 34552895, Placa NUB-8074, cor prata, 

ano/modelo 2011/2012, Álcool/gasolina, no valor de R$33.270,00 (trinta e 

três mil e duzentos e setenta reais) (fl. 21 e fl. 28).

 Ainda, restou incontroverso que o veículo foi levado 04 (quatro) vezes a 

oficina da concessionária Requerida (Gramarca), nas datas de 11/11/2011 

(fl. 24), 14/11/2011 (fl. 25), 16/11/2011 (fls. 26/27) e em 31/08/2012 (fl. 

29).

 Somado a isso, foi produzida prova pericial nos autos, aportando laudo 
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pericial de fls. 371/335 que constatou os defeitos apresentados pelo 

veículo, conforme relatado na inicial pela autora, vejamos:

 “13. CONCLUSÂO

Pelo acima exposto e o que foi analisado sobre as reclamações da Autora 

que constam das Ordens de Serviços (O.S.) ocorridos, à época, dos fatos 

ocorridos, sem indicação por parte, do concessionário de Veículo 

Automotor, à época, sobre diagnósticos envolvendo aumento de 

temperatura do motor que ocorre, em regra, por superaquecimento, além 

da inexistência de testes do veículo e a ocorrência de retrabalho do motor 

do veículo como mostra o quadro de ordens de serviço do laudo.

 Diante do exposto, pelos exames nas Ordens de Serviço nos permite ter 

convencimento da autoria e veracidade dos fatos sobre as causas do 

superaquecimento do motor que geraram a condição inseguro do veículo 

nas condições que o veículo se apresentava, à época, não explicado com 

transparência e de forma clara pelo concessionário como indicado no 

corpo do laudo e glossário.(...)” (fl. 317).

 Desta forma, conclui-se que a pericia demonstrou os defeitos no veículo 

apontado pela autora em sua inicial.

 Ressalta-se ainda que a perícia concluiu que os vícios existentes no 

veículo foram todos reparados pela concessionária Requerida Gramarca, 

todavia, tal fato não tem o condão de afastar o ato ilícito, pois os reparos 

não foram resolvidos a contento, fato que alicerça a Requerente não ter 

mais intenção de permanecer com o veículo adquirido.

Com efeito, no caso em exame, restaram evidenciadas a falha na 

prestação dos serviços pelas Requeridas, consubstanciadas na demora 

para solucionar os problemas apresentados pelo veículo, descumprindo o 

que estabelece o §1º, do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, que 

cito:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas.

 § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

 I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso;

 II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos;

 III - o abatimento proporcional do preço. (Grifei)

Dessa forma, caberia as Requeridas prestarem o serviço de forma célere 

e efetiva, dentro do prazo estabelecido em Lei, o que não fora feito, 

acarretando a compreensível insegurança da consumidora (Requerente) 

e, por consequência, a negativa em permanecer com o veículo.

 De outro norte, as Requeridas não lograram êxito em demonstrar as 

excludentes de ilicitudes previstas no CDC, qual seja, inexistência do vício 

apontado e/ou a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito apresentado 

(art. 14, §3º, do CDC), tampouco, apresentaram fato modificativo, 

impeditivo e extintivo do direito da Requerente (art. 373, II, do CPC), não se 

desincumbindo de seus ônus, conforme prevê a Lei.

Insta salientar, que ao adquirir veículo zero quilometro, como no caso em 

comento, o consumidor a tem expectativa de usá-lo sem quaisquer 

interrupções, falhas, defeitos, vícios, esperando que ele apresente as 

qualidades tais qual informadas pelo fornecedor/fabricante, ora 

Requeridas, sirva ao que se destina e ofereça segurança prometida.

 Caso o produto adquirido não apresente o que dele se espera, o 

fornecedor e o fabricante devem ser responsabilizados, nos termos do 

previsto nos artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, desnecessária a discussão se o veículo foi ou não reparado, haja 

vista os fatos relatados pela Requerente ser incontroversos, como já dito 

acima nesta decisão, necessitando deixar seu veículo em oficina da 

Requerida por 04 (quatro) vezes, permitindo presumir que a autora não foi 

assistida pelas Requeridas na forma que o CDC estabelece, devendo ser 

lhe restituído o valor que pagou pelo produto que não possuía a 

características informadas.

Nesse sentido é unânime o entendimento dos Tribunais:

 RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 

VEÍCULO NOVO – DIVERSOS ENCAMINHAMENTOS PARA OFICINA EM 

CURTO PERÍODO TEMPO – VÍCIO NÃO SOLUCIONADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL – 

CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL SOLIDARIAMENTE. 1- Conforme 

dispõe o § 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o 

consumidor pode exigir a devolução do valor pago na aquisição de veículo 

novo quando defeito de fabricação não é solucionado no prazo de 30 

(trinta) dias. 2- O encaminhamento reiterado de veículo novo para oficina 

com objetivo de consertar defeito de fabricação logo após a aquisição 

extrapola o mero aborrecimento, por isso é passível de indenização 3- Não 

há razão para reduzir a indenização quando o valor arbitrado é razoável, 

observadas as peculiaridades do caso concreto. 4- Nos termos do artigo 

18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor. Recursos não providos. (TJ-MS - 

APL: 00073131920118120001 MS 0007313-19.2011.8.12.0001, Relator: 

Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 17/05/2016, 2ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 25/05/2016).

 APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VICIO DO 

PRODUTO. VÍCIO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGREGADO 

AO BEM. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A 

CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. No caso, o vício do produto e do serviço restou plenamente 

comprovado. Como destacado pelo julgador, resultou suficientemente 

comprovada a existência do liame entre o defeito do produto e o dano 

ocasionado ao consumidor. Além do defeito do produto relativamente ao 

vazamento de gasolina,... (TJ-RS - AC: 70050947308 RS, Relator: Marilene 

Bonzanini Bernardi, Data de Julgamento: 14/11/2012, Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/11/2012).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - 

VEÍCULO NOVO - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - VÍCIO DE QUALIDADE - 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR - DANOS MORAIS - CRITÉRIOS DE 

FIXAÇÃO. - Quedando-se a parte inerte no tocante decisão que 

homologação da desistência da produção de prova pericial, deixando de 

aviar recurso próprio, opera-se o fenômeno da preclusão, não havendo 

se cogitar, posteriormente, de cerceamento de defesa. - A 

responsabilidade civil do fabricante pelo fato do produto e do serviço 

sujeita-se às normas dispostas nos artigos 12 e 18 do CDC. Sendo o caso 

de responsabilidade objetiva, desnecessária a demonstração de culpa, 

uma vez que, em face da teoria do risco, a responsabilidade indenizatória 

decorre do exercício da própria atividade empresarial. - A 

responsabilidade da fabricante e da fornecedora pelo vício do produto é 

solidária. - Hipótese em que foram apresentados vícios construtivos em 

veículo adquirido 0 km, cujos defeitos se repetiram por diversas vezes, no 

curto espaço de quatro meses, impedindo a livre utilização do mesmo pelo 

comprador, inclusive, causando-lhe transtornos em viagem familiar, dando 

ensejo à reparação por danos morais. - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado levando-se em conta seu caráter punitivo para o 

agente, compensatório para a vítima e pedagógico para a sociedade, não 

podendo também ser fonte de enriquecimento sem causa para uma das 

partes. - Recursos não providos. (TJ-MG - AC: 10024081055931003 MG, 

Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/04/2013, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2013).

Esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE 

SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO (DODGE RAM 2500) - DEFEITOS APRESENTADOS NO PRAZO 

DA GARANTIA - VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO DE 30 DIAS - ARTIGO 

18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SUBSTITUIÇÃO POR 

OUTRO DA MESMA ESPÉCIE - POSSIBILIDADE - TUTELA ANTECIPADA 

CONFIRMADA EM SENTENÇA - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO VEÍCULO, 

SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA – DANOS 

MATERIAIS - ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO PELO AUTOR - JUNTADA DE 

RECIBOS – RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE PELO RESSARCIMENTO 

DA LOCAÇÃO – EXCESSIVIDADE DAS ASTREINTES - REDUÇÃO - 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

ADESIVO - DANOS MATERIAIS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA ORDEM 

JUDICIAL – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - 

DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 
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CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 362 DO STJ - JUROS DE MORA - 

ARTIGO 219 DO CPC - ILÍCITO CONTRATUAL – RECURSO DE APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Demonstrada a existência de defeitos no produto (veículo zero 

quilômetro) dentro prazo da garantia e, não sendo estes sanados no 

prazo de trinta dias, conforme preceituado no art. 18, § 1º, do CDC, 

assiste ao consumidor o direito de pleitear a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, nos termos do inciso I do mesmo dispositivo 

legal. É evidente que a indenização deve alcançar a totalidade dos 

prejuízos materiais sofridos pelo consumidor, que tinha a justa expectativa 

de usufruir o bem, incluindo as despesas com o aluguel de outro veículo, 

cuja responsabilidade pelo ressarcimento é do fabricante ou empresa 

autorizada. A astreinte deve ser imposta com o objetivo de garantir o 

cumprimento da obrigação ou da ordem judicial e não possibilitar ao credor 

uma fonte de enriquecimento e nem a ruína do devedor. Sendo o valor da 

multa diária excessiva, esta deve ser reduzida, bem como limitada para 

não superar o valor da obrigação principal, observando-se os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ e deste 

Sodalício. O dano material não se presume, deve ser comprovado. Não há 

como reconhecer o dever de indenizar da aderida se não restaram 

suficientemente comprovados os valores pagos pelo aderente. A 

aquisição de produto - carro zero quilômetro - com vício de qualidade, 

defeito esse suficientemente comprovado nos autos, por conta das várias 

idas à concessionária para efetuar os mesmos reparos, conduzem, 

irremediavelmente, à condenação do comerciante e do fabricante do 

produto ao pagamento de dano moral. O dano moral dispensa 

comprovação quando decorre da frustração de se adquirir um veículo 

zero quilômetro impróprio para o fim a que se destina, bem como o 

incômodo e o desgosto de ter que procurar a concessionária por 

reiteradas vezes com a finalidade de realizar o conserto do bem. O valor 

da indenização danos morais deve se ater ao princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade, a fim de atender o caráter reparador, 

punitivo e pedagógico da responsabilidade civil, a gravidade e extensão do 

dano, a culpabilidade do agente, a condição financeira das partes 

envolvidas, o valor do negócio e as peculiaridades do caso concreto. Na 

indenização moral a correção monetária incide da data do arbitramento 

(Súmula nº. 362) e os juros de mora incidem desde a citação, nos termos 

do art.219 do CPC, tratando-se de ilícito contratual. (Ap 146438/2014, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 25/04/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO - TUTELA 

ANTECIPADA PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO - 

INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1º DO CDC - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 273)- 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Adquirido veículo novo com 

defeito não sanado no prazo de trinta dias, pode o consumidor exigir a 

restituição da quantia paga ou a substituição do veículo. Inteligência do art. 

18 do Código de Defesa do Consumidor. Preenchidos os requisitos do art. 

273 do CPC, diante da existência de prova inequívoca da efetiva 

existência de vícios no veículo que prejudiquem ou impossibilitem seu uso, 

afigura-se correta a decisão que determinou a substituição do carro por 

outro da mesma espécie, marca, modelo, e ano de fabricação. (AI 

101319/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 08/03/2012) (TJ-MT - AI: 

00029568520118110045 101319/2011, Relator: DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, Data de Julgamento: 29/02/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 08/03/2012).

Desse modo, o pedido de restituição do valor referente ao veículo 

adquirido pela Requerente deve ser acolhido, pois está em consonância 

com o disposto no art. 18, §1º, II, do CDC, dando azo a rescisão do 

Contrato de Compra e Venda do veículo objeto da lide.

Por sua vez, a devolução dos valores pagos pelo veículo deverá ser 

corrigida monetariamente a partir do efetivo desembolso e juros de mora a 

partir da citação.

Ademais, observo que há nos autos noticia de que o veículo objeto da lide 

foi vendido ao senhor João Marcelo da Costa Menezes, terceiro estranho 

aos autos (fl. 290 e fl. 299), em assim sendo, do valor a ser restituído, 

deverá ser abatido o valor da venda do automóvel, em sede de liquidação 

de sentença.

 Quanto aos danos morais, os fatos apresentados pela autora, a toda 

evidência, extrapola em muito o mero aborrecimento, pois o consumidor 

que opta pela compra de veículo novo certamente não quer ter incômodos 

com oficinas logo no início da aquisição, precisamente, três meses após a 

data da compra.

Aliás, a exposição fática também demonstra a paciência e compreensão 

da autora com as empresas Requeridas, pois levou seu veículo diversas 

vezes na oficina em curto período de tempo antes de ajuizar a presente 

demanda, ou seja, tentou insistentemente em vão resolver seu problema 

de forma amigável.

Desta feita, está caracterizado o dano moral, em face da demora, 

transtornos e aflição que a autora foi submetida, sendo passível de 

indenização.

Assim, caracterizado o dano moral, passo à fundamentação no que tange 

à fixação do quantum, eis que presentes a culpa, o nexo de causalidade e 

o dano, pressupostos da responsabilidade civil, apresentando-se clara a 

obrigação de indenizar, que nada mais é do que a consequência jurídica 

do ato ilícito.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu título II, que trata 

dos Direitos e Garantias Fundamentais, exprime no seu artigo 5º, inciso X, 

o seguinte, in verbis:

Art. 5º...

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação;

 Por este dispositivo, vê-se que o Legislador Constituinte concedeu às 

pessoas físicas o ressarcimento de todos os danos, pela própria natureza 

do texto – intimidade, vida privada, honra e imagem, permitindo, por 

conseguinte, a aplicabilidade no presente feito.

Porém, em se tratando de dano moral, deve-se levar em consideração o 

valor ontológico da pessoa humana; quais os transtornos causados a esta 

pessoa; qual sua posição na vida social; se possui tratamento 

diferenciado face à função exercida; enfim, o subjetivismo da 

personalidade.

Ressalte-se, de início, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência 

divergem acerca da quantia ressarcitória em caso de dano moral.

No entanto, estudos revelam que deve partir de um critério similar para 

casos parecidos e, além disso, apontam: a) não servir a indenização como 

enriquecimento injusto; b) não aceitar a tarifação; c) deixar de lado a 

indenização que toma como base uma porcentagem do dano patrimonial; 

d) não deixar a fixação ao mero prudente arbítrio; e) diferenciar o 

montante segundo a gravidade do dano; f) atentar às peculiaridades do 

caso: da vítima e do ofensor; g) harmonização das reparações em casos 

semelhantes; h) considerar os prazeres compensatórios e; i) as somas a 

serem pagas devem observar o contexto econômico do País e o geral 

standard de vida.

 Já se pretendeu que à fixação do valor fosse aplicado analogicamente o 

estabelecido no artigo 52 c/c art. 51, da Lei da Imprensa; ou de acordo 

com o limite estabelecido pelo Código Brasileiro de Telecomunicações.

No entanto, além de se tratar de analogia, vemos que é uma tarifação, pois 

despersonaliza e desumaniza em tema tão delicado, atinente a 

sentimentos, com o mais íntimo da pessoa.

 Tenho que, para avaliação do dano, deve ser afastada a hipótese de 

porcentagem, mesmo porque, se mostra impossível em caso de dano 

moral puro.

 Mas a realidade, tanto doutrinária quanto jurisprudencial nos conduz a 

não aceitar uma simples indenização simbólica.

É certo que o dinheiro possui um valor compensatório que permite à autora 

algumas satisfações, porém, a prudência tem que prevalecer aliado aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, tenho que o dever de indenizar a Requerente pelos danos morais 

sofridos se limita à reparação pelos danos causados, de modo que, em 

observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como se evitando a caracterização do enriquecimento sem causa e 

obedecendo as quantias indenizatórias arbitradas em casos análogos, 

entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para 

reparar os danos morais suportados e comprovados pela requerente.

Consigno que incidirão os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir da 

publicação da presente decisum para os danos morais.

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da inicial contidos na presente Ação 

Indenizatória ajuizada por Alessandra da Silva Prado Ventura em face de 
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Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda e General Motors do Brasil Ltda, 

para: 01) Rescindir o contrato de compra e venda do veículo objeto da lide; 

2) Condenar as Requeridas, solidariamente, a restituição do valor de 

R$33.270,00 (trinta e três mil e duzentos e setenta reais) pagos pela 

Requerente referente a compra de veículo, corrigido monetariamente a 

partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação, devendo ser abatido o valor recebido pela venda do veículo a 

terceiro, a ser calculado em sede de liquidação de sentença; 3) Condenar 

as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo os juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a 

partir da publicação da presente decisão; e 4) Condeno, as Requeridas, 

solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1158256 Nr: 35214-87.2016.811.0041

 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: JOSÉ AUGUSTO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO GERALDO DALMAZ, DARLEI DA COSTA 

RIBEIRO, MARICILDA VIUDES CALHÁO LEITE, IMOBILIARIA SANTA ROSA 

LTDA, ADAIR DA SILVA LEITE, KENIA FUJIMURA VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT, YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - OAB:22379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436/MT

 Vistos etc.

O Requerente pretende em fl. 123 a busca de endereço dos requeridos 

Kenya Fujimura Viegas, Imobiliária Santa Rosa, Darlei da Costa Ribeiro e 

Maricilda Viudes Calhão Leite.

Observa-se, no entanto, que a requerida Maricilda Viudes Calhão Leite 

compareceu espontaneamente aos autos, inclusive apresentou defesa 

(fls. 126/145), restando suprida a necessidade de citação desta parte, 

nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de busca de endereço do requerido Darlei da Costa 

Ribeiro, entendo ser desnecessário no caso, pois, diante do certificado 

pelo Oficial de Justiça (fl. 117), ele não encontra-se em lugar 

desconhecido. Com efeito, a citação deste réu poderá ser feito inclusive 

por hora certa, mas no mesmo endereço do mandado acostado em fl. 116.

Por outro lado, defiro a busca de endereço das requeridas Kenya e 

Imobiliária Santa Rosa via sistema Infojud, cujo extrato segue anexo à 

presente.

A referida busca indica como endereço da Imobiliária ré o mesmo 

constante no mandado de fl. 114, razão pela qual deverá o Requerente se 

manifestar, indicando novo endereço.

Saliento que este Juízo não efetua busca de endereço junto ao sistema 

Infoseg e nem junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), por se tratar 

apenas de buscas que podem ser realizadas pelos Juízos criminais.

Em assim sendo, intime-se o Requerente para que se manifeste, no prazo 

legal.

Após, conclusos para designação da audiência conciliatória.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 918472 Nr: 42395-13.2014.811.0041

 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: PEDRO CALMON PEPEU GARCIA VIEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO INÁCIO WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

presente Ação de Cobrança ajuizada por Pedro Calmon Pepeu Garcia 

Vieira Santana em face de Pedro Inácio Wiegert, para: 01) Condenar o 

Requerido ao pagamento de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), 

com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção 

monetária pelo índice INPC desde a citação; e, 02) Condenar o Requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil..Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 855087 Nr: 57572-51.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Paulo Cesar Ferreira da Silva em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício 

do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Restituir 

a importância de R$ 159,13 (cento e cinquenta e nove reais e treze 

centavos) a títulos de despesas médicas suplementares, valor que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do 

desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) desde a data da 

citação; 3) Condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 

85, §2º, do novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 38425 Nr: 13135-42.2001.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, 

GUILHERME ANTÔNIO MALUF, CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BOURET, 

RENATO DE MELLO, ANITA DE SOUZA MELLO, JOSÉ RICARDO DE 

MELLO, LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS, MAGDA LÚCIA SCARDINI DE 

MELLO, LORIAN GONÇALVES DE SOUZA BOURET, LUIZA LEONTINA 

ANDRADE RIBEIRO, TERESA CRISTINA L. DOS SANTOS, MARIA TERESA 

MARRANGHELLO MALUF, ANDRÉ HENRIQUE CREPALDI, MÁRIO ARDENES 

DIAS RIBEIRO, Georgetown Scardini, SALIM JOANDT SALIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO 

POLLON - OAB:5.762-A/MT

 Vistos etc.

Inexistindo penhora de bens e diante do informado em fls. 97/98, bem 

como, por inexistir manifestação das partes quanto ao prosseguimento do 

feito, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme determinado em fl. 94.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 27810 Nr: 11015-60.2000.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, 
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GUILHERME ANTÔNIO MALUF, JOSÉ RICARDO DE MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ELIAS NEHME - 

OAB:4642/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, MARCOS 

APARECIDO POLLON - OAB:5.762-A/MT, NELSON FEITOSA - 

OAB:3839/MT

 Vistos etc.

Observa-se que a sentença proferida nos autos transitou em julgado e 

não houve requerimento de cumprimento da sentença.

Desta forma, e inexistindo justificativa plausível para tanto, indefiro o 

pedido de remessa dos autos para a 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Capital (fl. 750).

Por consequência, com o decurso de prazo recursal da presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 402481 Nr: 34547-48.2009.811.0041

 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: V. BRITO ALBRES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 2915

 Face o desarquivamento do feito, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Autora para requerer o que e de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada sendo manifestado os autos retornarão ao arquivo.

Clara Cristina da Silva Alves

Estagiária de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 427166 Nr: 9592-16.2010.811.0041

 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: RAQUEL MIRANDA ARGUELHO, R. M. A., SILBENE 

CARLA MIRANDA ARGUELHO, G. L. A., ELIZANGELA CARVALHO 

MAGALHAES

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

LTDA, FABIO LEBERALI WEISS HEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474 MT, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:, JANAINA 

GOMES DA SILVA - OAB:10384/MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial da presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

ajuizada por Raquel Miranda Arguelho, R. M. A., esta representada por 

sua genitora Silbene Carla Pires Miranda, e G. L. A., este representado por 

sua genitora Elisangela Carvalho Magalhães, em face de Hospital de 

Medicina Especializada LTDA e Fábio Liberali Weissheimer.Condeno os 

Requerentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para o patrono de cada 

ré, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código (justiça gratuita).Sem custas, ante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita.Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 30144 Nr: 4068-29.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMINGO LTDA, RODRIGUES & NEVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15262 Nr: 10874-41.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi localizado o documento protocolado em 03/05/2018 

às 13:28:53 pelo Protocolo da Comarca sob nº 461012, vinculado a este 

feito, assim procedo a intimação das partes para que tragam, no prazo de 

10 (dez) dias cópia da petição com o protocolo para que seja juntado nos 

autos.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 350011 Nr: 20485-37.2008.811.0041

 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: ALICE APARECIDA HUCULAK IMADA

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

LTDA, JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - 

OAB:16397, JULIANA DE MATOS ARAUJO - OAB:18.347, LARIELA 

MIORANZA THOME - OAB:21036/O, MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA - OAB:11056, 

CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - OAB:9.223/MT, FLAVIO JOSE 

FERREIRA - OAB:, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais ajuizada por Alice Aparecida Huculak Imada em 

face de Hospital Santa Rosa e Joacir Rodrigues de Carvalho, sem 

resolução do mérito.Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver, e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, para o advogado de 

cada um dos Requeridos.Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 721615 Nr: 17121-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GOMES DE FIGUEIREDO, CELINA DA 

SILVA VILELA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as informações da Receita Federal encontram-se à 

disposição das partes, porém em razão de ser correspondência protegida 

por sigilo fiscal, foram arquivadas em pasta própria nesta Secretaria, 

conforme determina o item 2.16.4 da C.N.G.C.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 949098 Nr: 59741-74.2014.811.0041

 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: VILSON CORDEIRO MUNIZ

 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 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 773983 Nr: 27163-29.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8.938/MT

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

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:22.117

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 941662 Nr: 55553-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO, VALMIR SOARES 

FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMEDE & MAMEDE LTDA-ME, MURILO 

FERREIRA MAMEDE, VINÍCIUS FERREIRA MAMEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão deferida as fls. 76, razão 

que intimo o autor por intermédio de seu patrono para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1065694 Nr: 53527-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA PAULA DAS NEVES

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gisela alves cardoso - 

OAB:7725, EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - OAB:17703, 

FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 53794 Nr: 996-15.1988.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO AUGUSTO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - 

OAB:3571/MT, VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA - OAB:3077-B/MT

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão deferida as fls. 226, razão 

que intimo o autor por intermédio de seu patrono para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 242047 Nr: 384-43.1989.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMOCVER-RETIFICA DE MOTORES CIDADE VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM MARQUES DOS REIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspesão deferida as fls. 80, assim 

intimo o autor, por intermédio de seu patrono para promover o andamento 

no feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 326092 Nr: 25783-44.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BUMLAI MARQUES - ME, RODRIGO 

BUMLAI MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão deferida as fls. 47, razão 

que intimo o autor por intermédio de seu patrono para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1064110 Nr: 52766-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL FRANCISCO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 
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dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 820730 Nr: 26957-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE - OAB:12596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

do pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 757,97 (setecentos 

e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos), no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 449545 Nr: 22477-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANA AUTO SERVIÇO, JOSÉ EDUARDO 

VINICIUS LEITE CLEMENTINO, JAIR RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:57.596/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida devidamente intimada as fls. 128 deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, assim 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 não pagamento bem como da não localização do 

requerido José Eduardo .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 738275 Nr: 34836-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ANDRADE JUNQUEIRA CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539/MT, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão deferida as fls. 136, razão 

que intimo o autor por intermédio de seu patrono para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 350377 Nr: 20862-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 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: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1169084 Nr: 39728-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICODEMO ZITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HEDEO OHARA, IVO DELOJO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:20646/O, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - OAB:16919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar a 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça conforme fls. 49 

dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias devendo a emissão da guias ser 

feita através do site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1160448 Nr: 36118-10.2016.811.0041

 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: DEBORA DUARTE MENDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075807 Nr: 57851-66.2015.811.0041

 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: JEAN CARLO STORCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA S. A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 Certifico que a carta de intimação do requerido para comparecer na 

audiência de instrução designada para o dia 19/09/2018, retornou com o 

status "mudou-se", razão que impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar o(s) advogado(s) da Parte requerida, para manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1034388 Nr: 38824-97.2015.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAISE CARMEM SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483/O, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 Certifico que o autor não foi localizado no endereço constante dos autos, 

face a devolução da correspondência, com status "desconhecido" assim 

nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar o advogado da parte Autora para manifestar 

acerca correspondência devolvida, bem como atualizar o endereço no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1126288 Nr: 21431-28.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA MARTINS BRANCO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARISSA D'ANGELIS ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar autor, para no prazo de 05 (cinco) dias retirar os 

ofícios expedidos ao Banco do Brasil e Itaú e providenciar o protocolo 

junto as instituições.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 894060 Nr: 25925-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DE FIGUEIREDO JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20.944-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Face a r. sentença ter transitado em julgado, intimo as partes para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 15 dias, em não 

havendo manifestação, o feito será remetido a central de arrecadação 

para as providências e arquivamento.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026188-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DE MARCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1026188-77.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória 

objetivando citação, com custas recolhidas, restando pendente de 

comprovação nos autos, o recolhimento da diligência para cumprimento do 

ato deprecado, o que deverá ser providenciado pela parte interessada. 

Dessa forma, não se tratando de parte de beneficiária da gratuidade, 

intime-se a parte requerente para comprovar o recolhimento da diligência 

para cumprimento do ato deprecado. Consigne-se que a parte poderá 

consultar através do site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de 

diligência) os valores e dados necessários para quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho, anexando aos autos o comprovante original do 

depósito do recolhimento da diligência, efetuado na conta dos oficiais de 

justiça, de acordo com o disposto na Portaria 64/2013/DF. Comprovado o 

recolhimento da diligência nos autos, estando a presente missiva revestida 

dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da 

ordem deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. 

Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Se, decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da 

determinação acima, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes com apoio com apoio na seção 7, 

art. 393, da CNGC/MT - seção 7, art. 393, da CNGC/MT. Após o 

cumprimento, observadas as baixas e formalidades legais, devolva-se a 

presente à comarca de origem com nossas homenagens. Às 

providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025772-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE VIANA MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Molina Barcellos OAB - MT8591 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Parcelas Indevidas c/c Pedido 

de Indenização por Danos Materiais e Morais, onde a parte autora requer a 

gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação para análise do pedido. Tratando-se a 

requerente de pessoa autônoma, deverá vir para os autos cópia da 

Declaração de Imposto de Renda, documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência. Isto posto, fundamentado no que dispõe o artigo 

99, § 2 do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

demonstrando que faz jus a gratuidade requerida, anexando no feito o 

documento acima citado, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as 

custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026222-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21597/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDROSAN ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP/PJE nº1026222-52.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória 

objetivando citação, onde as custas foram recolhidas, restando pendente 

de comprovação nos autos, o recolhimento da diligência para cumprimento 

do ato deprecado, o que deverá ser providenciado pela parte interessada. 

Dessa forma, não se tratando de parte de beneficiária da gratuidade, 

intime-se a parte requerente para comprovar o recolhimento da diligência 

para cumprimento do ato deprecado. Consigne-se que a parte poderá 

consultar através do site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de 

diligência) os valores e dados necessários para quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho, anexando aos autos o comprovante original do 

depósito do recolhimento da diligência, efetuado na conta dos oficiais de 

justiça, de acordo com o disposto na Portaria 64/2013/DF. Comprovado o 

recolhimento da diligência nos autos, estando a presente missiva revestida 

dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da 

ordem deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. 

Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Se, decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da 

determinação acima, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes com apoio com apoio na seção 7, 

art. 393, da CNGC/MT - seção 7, art. 393, da CNGC/MT. Após o 

cumprimento, observadas as baixas e formalidades legais, devolva-se a 

presente à comarca de origem com nossas homenagens. Às 

providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016517-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES FERREIRA LOPES (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005438-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 72 de 552



JOSE ROBERTO AMORIM 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, manifestar 

acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005127-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestar acerca do 

laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005297-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 12/11/2018, às 11h30min 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005306-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANTOS 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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027794-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA OAB - MT3686/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS OMNI SERVICOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 15/10/2018, às 10h00min 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005563-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestar acerca do 

laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013775-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDREIA PEDROSO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 15/10/2018, às 10h30min 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034148-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA OROTILDES PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, manifestar 

acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008394-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA CAIXETA OLIVEIRA OAB - GO23097 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BARDIGA ROSA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

com o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030757-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO MARCELINO DE ALMEIDA (AUTOR)

C. G. D. A. (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005288-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEROZO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 73 de 552



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006050-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DE BRITO (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, manifestar 

acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006077-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CLAUDINO CANDIDO (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006166-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE MEDEIROS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023399-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026128-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ROGERIO CARMONA CASSAROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Complementação da 

Indenização do Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte 

requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual. O pedido vem instruído com os documentos necessários, 

incluindo o comprovante de renda e da cópia do recibo da indenização que 

foi pago administrativamente pela requerida. Dessa forma, fundamentado 

no que dispõe o artigo 99, § 3º do CPC, defiro ao requerente os benefícios 

da Gratuidade da justiça. Anotem-se. Dando cumprimento a disposição 

contida no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023409-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE ZANARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023367-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LAURA OLIVEIRA DE SOUSA (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)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de 

Ação de Cobrança de indenização relacionada ao seguro DPVAT, 

indispensável à prova da recusa de pagamento pleiteado na via 

administrativa, para propositura de ação no Judiciário. Julgado em 

03/09/2014, pelo STF, o 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 caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Dessa forma, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Ante ao exposto, não estando 

configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023483-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN ELOISA MOURA BARROS (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

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023488-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE CAMPOS CORREA (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

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 
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Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023969-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARCANJO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, verifica-se que o “AR” 

encaminhado a Seguradora Lider, deixou de declarar que o conteúdo do 

envelope se tratava de Pedido Administrativo. Dessa forma, intime-se a 

parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, trazendo para os autos a copia do pedido 

encaminhado a seguradora Lider juntamente com os documentos, para 

posterior prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023500-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA ALVES SOARES (AUTOR)

J. S. A. S. G. (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

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 
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recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024031-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL SILVA DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, verifica-se que o “AR” 

encaminhado a Seguradora Líder, deixou de declarar que o conteúdo do 

envelope se tratava de Pedido Administrativo. Dessa forma, intime-se a 

parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, trazendo para os autos a copia do pedido 

encaminhado a seguradora Líder juntamente com os documentos, para 

posterior prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023844-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. M. D. S. (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

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 
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e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003297-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO DE SOUZA SIQUEIRA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029930-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRESCILLA MAGNA SEBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015353-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (RÉU)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora, para, querendo, 

impugnar a contestação ofertada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014513-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHIGOR SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP (AUTOR)

RHIGOR ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE ARAÚJO COUTINHO (RÉU)

FÁBIO DE ARAÚJO COUTINHO (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para comparecer 

ao balcão desta secretaria e proceder com a assinatura do termo de 

compromisso ofertado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006414-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMEM ALVES 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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006393-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ATAIDE (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006969-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ VIEIRA MARINHO DE OLIVEIRA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006258-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MONIK DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030805-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TIBURCIO (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)
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Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007004-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANNE WANDERLEY DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006830-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ARRUDA NETO (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006839-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNE LAILE ARAGAO (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007070-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI DIAS (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006506-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BRUNO SANTOS DAS DORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT0011758A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013950-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVA-JATO SANTA RITA (RÉU)

CLAUDIO PEDROSO DE SIQUEIRA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 15/10/2018, às 11h30min 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008381-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BARBOSA DE MELO (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008524-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008820-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PEREIRA DOS SANTOS APOLINARIO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008527-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PINTO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008686-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008890-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007859-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007592-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CIBELE DE SOUZA ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033639-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VERONILSON TEIXEIRA JOTA (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034803-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008262-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CLAUDIO CANCIO (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007614-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO CLEMENTINO DE MEDEIROS (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 20111 Nr: 2945-20.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BENEDITA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do advogado EVERALDO DOS 

SANTOS DUARTE para, no prazo de 3 (três)dias, proceder com a 

devolução dos autos em catório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 827828 Nr: 33688-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, não havendo nos autos outro pedido para ser analisado, 

intime-se a parte requerente por seu patrono, via DJE, para no prazo de 

cinco dias, promover o normal andamento deste feito, suprindo a falha 

nele existente e requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção - artigo 485, III e §1º, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1035760 Nr: 39480-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL TENNIS COMERCIO DE CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA LEMOS NUNES 

VASCONCELOS - OAB:160239-OAB SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 333/338, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12466 Nr: 7191-64.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA, Walter 

Andrade Zacarkim, Eroni Antonio Torezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT, JOSÉ ARNALDO JASSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, Hidelbrando da costa Marques - OAB:3818, JOSÉ 

ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO 

- OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7.196 

OAB/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca das fls. 308.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 334869 Nr: 5358-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DE TEXTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESIAL 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA VIAN DE 

OLIVEIRA - OAB:10753-E, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI - OAB:12409-A, 

LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802, WILSON 

LISANDRO VEIGA - OAB:15427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAÃO CIFUENTES 

FRANKLIN LUCAS JUNIOR - OAB:31224, ANTONIO JOSÉ LEÃO MENDES 

DE ALMEIDA - OAB:218689-SP

 Intimação da parte autora para se manifestar da devolução da Carta 

Precatória, fls. 193/2013.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 804185 Nr: 10648-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA DE ARRUDA DORILEO, ARGEMIRO CARLET, 

ARITINO MONTEIRO DE AGUIAR, MARCELLE DALLARMI RODRIGUES 

FORTES, JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, MANOEL SANTANA GOMES, 

MARIA MADALENA CARNIEL, ORIZON ELIZIO DA SILVA, TEREZINHA 

EGUES ROCHA, WALDIR VITAL DE ARRUDA

 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:12.208-A OAB/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem nos 

autos. Dito Isto, segue o referido despacho:(...) 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1009925 Nr: 27553-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL PEREIRA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8184

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do desarquivamento dos autos, sob pena de 

novo arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 835298 Nr: 40476-23.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILSON ROSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, OTÁVIO DE PAULA CUNHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, ROSÂNGELA RODRIGUES PANTALEÃO - 

OAB:6481

 Certifico que, encaminho intimação da advogada FERNANDA CRISTINA 

OLIVEIRA MOURA para, no prazo de 3 (três)dias, proceder com a 

devolução dos autos em catório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 924548 Nr: 46193-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO GONÇALVES DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, em contato com o perito nomeado, este, designou a data de 

10/09/2018, a partir de 09:00 hs, no consultório médico localizado na rua 

pelotas, quadra 05, lote 07, CPA I, certifico ainda que, o não 

comparecimento, injustificado, à perícia designada, ensejará a extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1150097 Nr: 31760-02.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCA ENGENHARIA E CONCESSÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

diligência do sr. Oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 873296 Nr: 12050-64.2014.811.0041

 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: MÁRCIO MONTEZUMA DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, CEZARIO 

SIQUEIRA GONÇALVES NETO

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

- OAB:15415, OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:13.991 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 226288 Nr: 33564-88.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGÍNIA PINTO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645/O, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o 

regular andamento ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022939-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Processo: 1022939-21.2018.8.11.0041. AUTOR: KATIA REGINA JOERKE 

MENDES TEIXEIRA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc. Kátia Regina Joerke Mendes Teixeira ajuizou a 

presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgênica 

em face de Unimed Cuiabá, ambas qualificadas nos autos. A Requerente 

relata que foi diagnosticada com Transtorno Bipolar Grave há vinte anos e 

em novembro de 2016 seu quadro clínico agravou para o quadro 

maníaco-depressivo, com pensamento suicida constantemente. Alega que 

sua médica psiquiatra lhe indicou o tratamento médico ECT 

(Eletroconvulsoterapia), pois os tratamentos convencionais não surtiram o 

efeito desejado, todavia a Requerida negou o custeio do tratamento. 

Aponta a urgência do pedido. Requereu, em sede de tutela de urgência, 

que a Requerida seja compelida a custear o tratamento de 

eletroconvulsoterapia (ECT), na quantidade de sessões solicitadas pela 

médica psiquiatra. Emenda à inicial, com documentos. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial de id n. 14652831, com seu 

documento, e, por consequência, defiro a assistência judiciária gratuita 

pretendida, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, e passo 

à apreciação da tutela de urgência reivindicada. A tutela de urgência, 

como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A inicial vem acompanhada com 

documento (id n. 14653317) que comprova a relação jurídica existente 

entre as partes, bem como a prescrição médica para realização do 

tratamento mencionado na exordial (id n. 14653188 e 14653168), 

evidenciando a probabilidade do direito da parte Autora. Além disso, o 

documento de id n. 14653210 indica, ao menos neste momento 

processual, que a Requerida não autorizou o custeio do tratamento na 

forma prescrita. Por sua vez, o perigo do dano resta evidente diante do 

grave quadro clínico apresentado pela Requerente, visto que está 

acometida de depressão grave e de acordo com os documentos que 

instruem a inicial, a ausência de uma sequência no tratamento prescrito 

poderá acarretar danos à saúde da paciente e até mesmo acarretar a sua 

morte. Nesse contexto, não pode a Requerida negar a cobertura dos 

tratamentos na forma prescrita, indo de encontro a recomendação médica 

quanto à imprescindibilidade dos tratamentos. Somado a isso, salienta-se 

que no caso em tela estão em jogo os princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e da efetividade da atividade jurisdicional. 

Consigne-se, ainda, a inexistência de irreversibilidade da medida (art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil), porquanto o que se procura é o efeito 

do tratamento médico às expensas da ré, que, porventura, num eventual 

juízo de improcedência do pedido inicial, terá a via judicial para 

ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. Desta forma, 

nesta fase de cognição sumária, entendo que estão presentes os 

requisitos exigidos em lei para deferimento da tutela na forma pretendida. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO– NECESSIDADE – PACIENTE 

COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – PATOLOGIAS DIVERSAS – 

AUTISMO – TRATAMENTOS RECOMENDADOS POR PROFISSIONAL 

MÉDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, 

antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado 

e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.II - Não pode o 

plano de saúde, por conta própria alterar ou ir de encontro a 

recomendação médica quanto à imprescindibilidade do tratamento especial 

a ser fornecido ao agravado. III - O preceito maior da dignidade da pessoa 

humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências 

encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao 

indivíduo.IV - Ainda que o tratamento indicado pelo médico especialista, 

não conste no rol de tratamento da ANS – Agência Nacional de Saúde, 

não pode a agravante, utilizar esse pretexto para se furtar de atender à 

cuidado médico essencial para garantir um tratamento digno ao agravado. 

(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Diante do exposto, 

nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a Requerida custeie, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o tratatamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), na 

quantidade de ssões solicitadas pela médica psiquiatra da Autora. Em 

caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Quanto a inversão do ônus da 

prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: 

§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. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: 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; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 13 de 

novembro de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A 

parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 

334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Sirva a presente 

decisão como mandado que deverá ser cumprida por Oficial de Justiça 

plantonista, caso necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Tatiane Colombo 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016450-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA HEITOR DE MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA PRISCILLA GAMARRA MENA BARRETO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº.1016450-65.2018.8.11.0041 VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL do Id. nº14261902, para juntada regular da guia de distribuição da 

ação recolhida. Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS E 

PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR, aventada por TELMA HEITOR DE 

MENDONÇA em desfavor de ANNA PRSICILLA GAMARRA MENA 

BARRETO, visando seja determinado o despejo liminar da parte Requerida, 

com base no art. 59, §1º, IX, da Lei n. 8.245/91, ao argumento de que a 

Requerida encontra-se inadimplente com as obrigações firmadas em 

contrato de locação não residencial, mesmo após várias tentativas de 
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composição amigável. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a liminar pleiteada 

poderá ser concedida desde que preenchidos os requisitos contidos no o 

art. 59 §1º, IX, in verbis: Art. 59 (...) - § 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. [...] In casu, em se 

tratando de contrato de locação, desprovido de garantia (Id.13640748), 

vislumbro plausível o direito vindicado pela Requerente em caráter liminar, 

notadamente a mora da Ré constituída no Id.13640385 e Id.13640812, além 

dos débitos colacionados nos autos, razão pela qual, materializa-se o 

direito da locadora em reaver o objeto da locação. Todavia, para a 

concessão da medida vindicada, necessário que a Requerente apresente 

CAUÇÃO para a garantia do Juízo, no valor correspondente ao débito no 

valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, sob pena de revogação da 

medida. Oportuno consignar que, a garantia fixada em lei, serve para 

preservar a reversibilidade da ordem concedida antes do exercício do 

contraditório e direito de defesa, objetivando minimizar os danos 

eventualmente revelados em desfavor do locatário/réu após/durante a 

instrução do feito. Com efeito, sendo o despejo liminar uma medida 

extremamente danosa ao locatário, com prejuízos concretos, oriundos da 

desocupação premente do imóvel, principalmente no caso de locação não 

residencial (em que pode envolver atividade comercial com prejuízos 

concretos), é que se exige a prestação de caução equivalente a 03 (três) 

meses de alugueres, como forma de ressarcir o inquilino dos presumíveis 

prejuízos suportados com o despejo liminar. Relembro o ensinamento do 

saudoso Ministro Teori Zavascki: "não fosse assim o perigo de dano não 

teria sido eliminado, mas apenas deslocado da esfera do autor para a do 

demandado". (In. Antecipação da tutela e colisão de direitos fundamentais. 

Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, v. 7, n. 3, p. 15-32, 

jul./set. 1995). Por esta razão, reputo imprescindível que, o locador/autor 

que pretende despejar inaudita altera pars o locatário/réu, deve prestar 

caução em espécie, através de depósito judicial nos autos, de forma a 

atender efetivamente o fim que se destina a garantia. Ademais, no caso 

dos autos, o despejo liminar foi deferido em razão do preenchimento dos 

requisitos autorizadores da medida, contudo, não se pode perder de vista 

que, esta decisão está consubstanciada nas provas unilaterais juntadas 

aos autos, sem que a Ré tenha exercido o contraditório e a ampla defesa. 

Assim, se após o exercício do direito de defesa, a Requerida apresentar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, a medida 

poderá ser revogada ou modificada, porquanto garantida a segurança 

jurídica efetiva ao provimento jurisdicional, evitando, por consequência, 

pronunciamentos tardios ou irreversíveis, sobretudo que coloquem em 

risco o resultado útil do processo. Art. 4o As partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Destarte, impõe-se 

ao cumprimento da liminar, a prestação de caução pecuniária nos termos 

da lei (equivalente a 03 meses de aluguel). ANTE AO EXPOSTO, prestada 

a caução pela parte Requerente TELMA HEITOR DE MENDONÇA, 

equivalente a 03 (três) meses de aluguéis, nos termos do artigo 59, § 1º, 

inciso XI, da Lei nº 8.245/91, DEFIRO o PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR e 

cedo à locatária/Requerida ANNA PRISCILLA GAMARRA MENA BARRETO, 

o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel objeto do 

contrato anexado ao Id.13640748, localizado na Avenida Carmindo de 

Campos, nº1616, bairro Jardim Paulista, em Cuiabá/MT, sob pena de 

despejo compulsório. Após a efetivação da caução, EXPEÇA-SE 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA QUE A REQUERIDA DESOCUPE O 

IMÓVEL NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO 

COMPULSÓRIA. No ato da intimação deverá o Oficial de Justiça fazer auto 

de verificação circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel. 

Ultrapassado o prazo concedido, o mesmo Oficial de Justiça, deverá 

retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento da ordem, caso 

contrário proceder-se-á a desocupação compulsória da parte Requerida, 

lavrando o competente auto de desocupação e constatação do real 

estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente 

entregando o bem em mãos do Requerente. Fica desde já deferido o 

reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. No mesmo ato da 

intimação, CITE-SE a parte Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, ou para no mesmo prazo purgar a mora, conforme 

disposto no artigo 62, inciso II, da Lei nº8.245/91, fazendo-se constar do 

mandado as advertências legais. Efetuada a purga da mora, fica desde já, 

autorizado o levantamento dos valores depositados mediante alvará, de 

acordo com inciso IV, do art. 62, da Lei n. 8.245/91. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021097-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN JOCI SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021097-06.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de ação 

denominada “AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C LIMINAR” aventada por ELLEN LOCI SANCHES 

em desfavor de BANCO BRADESCO, objetivando a reparação de danos 

oriundos de cobrança de taxa de manutenção de conta reputada indevida 

pela Autora. Em apertada síntese, narra a parte Autora, que fio titular de 

conta salário junto ao Banco Réu, com utilização exclusiva para receber 

proventos, ao encerrar o vínculo trabalhista, teria solicitado o 

cancelamento do produto. No entanto, mesmo com o cancelamento da 

conta bancária, o banco Réu teria cobrado valores relativos à taxa de 

manutenção da conta, que não adimplidos resultaram na negativação dos 

dados da Requerente. Razão porque, propôs a presente demanda a fim de 

reparar os danos suportados com a conduta indevida do Réu. É o 

necessário. Decido. De proêmio, conforme relatado, esta ação envolve 

relação de consumo tipicamente bancária, porquanto consubstanciada em 

contrato de prestação de serviços bancários, o que consequentemente 

atrai a competência para processar e julgar a ação à uma das varas 

especializadas de direito bancário, por força da norma de organização 

judiciária deste Tribunal (Provimento n. 04/2008/CM, retificada pela 

Resolução nº11/2017/TP), in verbis: Provimento nº04/2008/CM Art. 1º - 

Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 

(COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da 

Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes 

varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também 

visualizadas no quadro anexo: I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam 

a serem denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os efeitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar 

por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de 

abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento 

mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de 

duplicata; financiamento; inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos 

vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas 

promissórias e as confissões de dívida. Resolução nº11/2017/TP 

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central e cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário. A propósito, cito alguns julgados desta 

Corte sobre casos análogos, julgados pelo juízo especializado: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTA SALÁRIO ENCERRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES 

PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSCRIÇÃO DE NOME NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO 

– DÍVIDA ILEGÍTIMA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.A 

cobrança indevida de valores, referentes a taxas e tarifas, após o 

encerramento da conta corrente, da qual decorre a inscrição em cadastro 
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de inadimplentes, gera o dever de indenizar. Nos casos de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re 

ipsa, isto é, prescinde de prova dos prejuízos. A indenização por dano 

moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, 

mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, 

compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte 

quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (Ap 13914/2018, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018, interposta contra sentença 

proferida pelo juízo da 4ª Vara de Direito Bancário da Capital – Autos 

Cód.851738) APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INATIVIDADE DA 

CONTA BANCÁRIA – ADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGOS 

PELO PRAZO DE ATÉ 180 DIAS – DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS 

POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de 

encargos decorrentes de manutenção da conta bancária inativa deve ser 

limitada ao período de 180 dias, contatos, in casu, a partir de setembro de 

2009, com a desconstituição dos créditos posteriores a tal lapso temporal. 

(Ap 148565/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, 

Publicado no DJE 05/12/2016, , interposta contra sentença proferida pelo 

juízo da 3ª Vara de Direito Bancário da Capital – Autos 

nº28743-31.2011.811.0041) ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do 

art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, 

bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma 

das Varas Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de 

estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021078-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021078-97.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a inicial 

carece de saneamento porquanto, não observou com rigor o artigo 319 do 

CPC, no que tange a fundamentação jurídica do pedido de tutela provisória. 

Ante o exposto, INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, para ADITAR A INICIAL, a fim de, CUMPRIR rigorosamente os termos 

do artigo 319 do CPC, indicando sob qual instituto jurídico pretende que o 

pedido de tutela provisória seja apreciado, sob pena de indeferimento do 

pedido. Considerando ainda que, a atual sistemática concebida no PJE 

reforça a necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes 

e servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante 

dos inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 

casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Nos termos da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03/2018, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, de acordo com a Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça, determinando especialmente que: Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014034-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014034-27.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE PRÉ-CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE 

QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA aviada por MARIA APARECIDA 

RODRIGUES OLIVEIRA em face de MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A na 

qual postula a parte Requerente em sede de tutela de urgência que seja 

declarada a rescisão do negócio com a produção imediata dos seus 

efeitos impeditivos de cobrança. Aduz a Autora que em 11/12/2011 firmou 

com a Ré um Pré-Contrato de Compra e Venda de Fração Ideal de Unidade 

Autônoma e Hotelaria (Proposta de Compra), relativa a fração de nº3/13 

avos, tipo “Casa Boutique”, pelo preço total de R$72.899,92 (setenta e 

dois mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), 

efetuando até o dia 16/08/2013 o pagamento de R$27.358,36 (vinte e sete 

mil reais, trezentos e cinquenta e oito reais com trinta e seis centavos). 

Discorre que, após o último pagamento realizado pela Autora, o status 

financeiro do seu contrato mudou e as parcelas ficaram excessivamente 

onerosas à Requerente, o que resultou em tentativas incessantes de 

renegociação da dívida, que não foram aceitas pela Ré. Relata que, após 

notificar a Requerida e empreender esforços para a renegociação das 

parcelas, a Requerida respondeu a Autora em 29/01/2014, condicionando 

as alterações do parcelamento à análise do conselho por conta das 

inúmeras obrigações assumidas pelo empreendimento, sendo impossível 

prorrogar o prazo de recebimento dos valores. Assevera a Autora que, 

por conta da recusa da Ré, permaneceu 03 (três) anos sem cumprir sua 

obrigação, de modo que em 14/03/2017 notificou a Requerida rescindindo 

o contrato e solicitando a devolução corrigida do valor pago, ao que a Ré 

respondeu com a oferta de valor ínfimo como saldo remanescente e 

implemento do distrato. Assim, diante dos acontecimentos narrados, 

pretende a Requerente em sede de tutela de urgência: [...] a) A 

antecipação da tutela, inaudita altera parte, para que (i) seja declarada a 

rescisão do Pré-Contrato de Compra e Venda de Fração Ideal de Unidade 

Autônoma de Hotelaria (Proposta de Compra) em 11/12/2011, (ii) para que 

a requerida se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança, judicial ou 

extrajudicial, a respeito do contrato em discussão nos autos, (iii) bem 

como para que se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de 

proteção ao crédito em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de 

fixação de multa, em valor suficiente a desestimular a requerida de 

eventual intento de resistir ou não cumprir a ordem, sugerindo-se a quantia 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); [...] (sic Id.13337436 pág.17) É o 

necessário. DECIDO O pedido de tutela de urgência está disciplinado no 

Título II do CPC/2015, cujo art. 300 exige para o deferimento da medida, 

que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 
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resultado útil do processo. Por outro lado, o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 84, §3º, confere ao juiz o poder de antecipar 

os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Inicialmente, consigno que, o caso em apreço, consoante 

reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, devendo 

submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Os documentos 

corroborados nos autos sinalizam que de fato há uma relação jurídica 

entabulada entre as partes e as inúmeras tentativas extrajudicial de 

resolução do negócio, consoante o contrato anexado ao Id.13337448, 

demonstração de histórico de pagamento dos valores pela Autora 

conforme extrato anexado ao Id.13337449 ao Id.13337452, aliado ainda as 

notificações e respostas encontradas do Id.13337455 ao Id.13337474. 

Quanto aos motivos da rescisão objetivada pela Autora, entendo ser 

matéria de mérito que merece maior dilação probatória, inexistindo por ora 

motivos para se obstar a rescisão do contrato desde logo, não apenas 

pela sua natureza sinalagmática, mas, precipuamente, do disposto no art. 

54, §2º, do CDC, restando ao julgador, na sentença, decidir sobre qual das 

partes lhe deu causa e quanto aos pedidos de cunho indenizatório. 

Corroborando com a probabilidade do direito, temos ainda a Súmula 543 do 

Superior Tribunal de Justiça que reza, por analogia, o caso em comento: 

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. No tocante ao perigo de dano, igualmente 

perfaz demonstrado, na medida em que a postergação da rescisão 

contratual além de onerar a Requerente, implicará no desfalque financeiro 

para ambas as partes, notadamente à Autora/consumidora que sofre a 

possibilidade de ter seus dados negativados em razão de negócio jurídico 

que caminha para a formal rescisão contratual, incorrendo em claro 

prestigio ao locupletamento ilícito por parte da Requerida caso seja mantida 

a relação jurídica e seus efeitos. Assim, não havendo interesse na 

manutenção do contrato, afigura-se razoável declarar rescindida a 

avença, com a suspensão dos efeitos da inadimplência da Autora, como 

exemplo, a cobrança de taxas condominiais e outros encargos, sobretudo 

registro negativo do débito sobre os dados da Requerente, ressalvando 

que o marco inicial para o desfazimento do negócio será fixado em 

sentença, após a instrução do feito. Por derradeiro, no que atine a 

reversibilidade da medida, como dito, o desfazimento do negócio, seja por 

desistência voluntária ou motivada, é um direito do consumidor, não 

havendo obste/prejuízo ao reconhecimento da vontade da Requerente 

neste momento processual. Ao passo que, a suspensão da cobrança dos 

débitos e seus efeitos, da mesma forma, não revela dano e ampara a 

eficácia do provimento jurisdicional final, porquanto os atos coercitivos 

para recebimento do valor podem ocorrer a qualquer tempo em caso de 

improcedência da ação; não se olvidando ao fato de a Requerida, pelo que 

consta, detém o saldo restituível à Requerente, o que por si cauciona 

indiretamente, eventual prejuízo financeiro existente à Ré, o que afasta 

qualquer arguição de irreversibilidade da medida. ANTE O EXPOSTO, 

estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 

300, do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pela parte 

Requerente, para o fim de: 1) DECLARAR a imediata rescisão da proposta 

de compra entabulada entre a Autora MARIA APARECIDA RODRIGUES 

OLIVEIRA e a Ré MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A, Pré-Contrato de 

Compra e Venda de Fração Ideal de Unidade Autônoma de Hotelaria 

(Proposta de Compra), para a aquisição da Unidade Autônoma de Hotelaria 

e Fração nº5203 – Fração Adquirida nº3/13, Tipo “Casa Boutique”, firmado 

em 11/12/2011 (Id.13337448 pág.1), cujos efeitos temporais (início da 

rescisão) serão fixados por oportunidade da sentença. 2) SUSPENDER a 

cobrança das taxas condominiais e de manutenção, impostos e outros 

encargos que eventualmente existirem em desfavor da Autora, devendo a 

Requerida se ABSTER de enviar os dados da Requerente aos órgãos de 

proteção ao crédito relativo aos débitos oriundos do contrato rescindido, 

até o deslinde do feito (ou EXCLUA em caso de já haver a negativação), 

sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE 

a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código 

de Processo Civil, bem como a existência de emenda a inicial substitutiva. 

Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025717-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DAS NEVES WOITOVICZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025717-61.2018.8.11.0041 AUTOR: ERIKA DAS 

NEVES WOITOVICZ RÉU: AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP V Vistos. Trata-se de Habilitação de Crédito 

Trabalhista, ajuizado por Erika das Neves Woitovicz, com pedido de 

distribuição por dependência aos autos nº 1028557-78.2017.8.11.0041, 

em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca. Compulsando 

os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial tenha sido 

endereçada ao Juízo competente (1ª Vara Cível), a demanda foi 

equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à 1ª Vara Cível desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003138-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003138-22.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: DENIS 

FERNANDO DA SILVA EMBARGADO: HERIEWERTON SILVANDER DOS 

REIS W Vistos. A ação de execução associada aos presentes embargos 

(autos nº 1032025-50.2017.8.11.0041) não se encontra garantida por 

penhora ou depósito, não tendo, ainda, o bem imóvel oferecido pela parte 

embargante como caução sido considerado apto pelo Juízo a assegurar a 

execução. Portanto, não se fazem presentes todos os requisitos que 

autorizam a suspensão da ação executiva. Assim sendo, cum fulcro no 

art. 919, §1°, do Código de Processo Civil[1], RECEBO os embargos à 

execução para discussão, sem suspender a execução. Nos termos do 

que preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

embargada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, inclusive quanto às preliminares alegadas. 

Apresentada resposta ou transcorrido o prazo para tanto, REMETAM os 

autos conclusos para aferição da possibilidade de imediato julgamento do 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Agosto de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito [1] “Art. 919. Os embargos à execução 

não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 
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suficientes.”

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024903-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVINO JOSE SPERAFICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024903-49.2018.8.11.0041 REQUERENTE: COABRA 

COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL 

REQUERIDO: LEVINO JOSE SPERAFICO V Vistos. INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025079-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIVAL GOMES JARDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025079-28.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: AMAZON 

CONSTRUTORA LTDA EXECUTADO: JOZIVAL GOMES JARDIN V Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026025-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026025-97.2018.8.11.0041 AUTOR: CONDOMINIO 

SPAZIO CHARME GOIABEIRAS RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA W Vistos. Considerando que a parte autora se trata 

de pessoa jurídica, para a qual, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil, não limita a favor a presunção relativa de hipossuficiência, 

necessária se faz a comprovação da alegada incapacidade financeira 

para arcar com as custas e despesas processuais. Ademais, os Tribunais 

Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à 

pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, 

independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para 

tanto, a simples declaração de pobreza (Súmula 481 do STJ). Ocorre que 

tão somente o relatório de inadimplência acostado à exordial não é hábil a 

comprovar a necessidade da Justiça Gratuita, mormente em se tratando 

de condomínio edilício, no qual todos os condôminos devem contribuir para 

as despesas comuns, assim como há, na maioria dos casos, fundo de 

reserva, cujos valores são destinados justamente às dificuldades de 

caixa, cobrindo despesas extraordinárias e urgentes. Destarte, anoto que, 

"cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação 

judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições 

excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas 

do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

26/03/2015). Portanto, com fulcro no art. 99, § 2º, do citado Diploma 

Processual, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos o seu balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis do último exercício, além de outros documentos 

hábeis a comprovar a sua alegada incapacidade econômica, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendida a determinação ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023592-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI APARECIDA DE MORAES GARCES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023592-23.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA EXECUTADO: 

NOELI APARECIDA DE MORAES GARCES W Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que, antes mesmo do recebimento da exordial, o 

condomínio exequente apresentou acordo entabulado com a parte 

executada, pleiteando a respectiva homologação judicial e a extinção do 

feito. Entretanto, para que o acordo possa receber a chancela judicial, ou 

mesmo para eventual suspensão do feito, como seria a hipótese dos 

autos, por se tratar de ação de execução (art. 922, CPC), faz-se 

indispensável a representação das partes por advogado, inclusive, a 

parte requerida/executada. Com efeito, muito embora a representação por 

advogado não seja imperativa no ato da transação, em homenagem à 

autonomia privada e à liberdade de contratar das partes, o é na seara 

judicial, conforme estabelece o art. 103 do Código de Processo Civil. 

Ademais, no caso dos autos, não há se falar sequer em suspensão do 

processo em virtude da comunicação de composição amigável, ou seja, do 

acordo extrajudicial anexado aos autos, uma vez que a parte executada 

ainda não foi citada[1]. Assim sendo, visando proteger as partes e evitar 

nulidade futura, INTIME-SE a parte exequente para regularizar a 

representação processual da executada no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo pela perda superveniente do interesse 

de agir, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por 

fim, considerando os documentos apresentados, que demonstram estar o 

condomínio requerente com alto índice de inadimplência no que se refere 

às taxas e despesas condominiais, assim como com baixo saldo positivo 

em caixa, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DA 

PARTE RÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO 

INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE 

DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA 1. A citação, nos termos do art. 239 do CPC/2015, é ato 

essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, posto que é 

através dela que a relação jurídica processual é aperfeiçoada, sendo a 

sua ausência causa de extinção do processo sem julgamento de mérito, 

nos termos do art. 485, IV. 2. Não se trata de hipótese de suspensão do 

processo para aguardar o cumprimento do acordo, dada a ausência da 

parte ré, sendo necessário que ambas as partes estejam devidamente 

representadas nos autos para tanto, nos termos do art. 313, II, do 

CPC/2015. 3. Acordo extrajudicial celebrado em momento anterior à 
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consolidação da relação processual, induz à extinção do processo por 

perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do 

mesmo diploma. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. 

(TJDF; APC 2016.04.1.009829-4; Ac. 107.9643; Quinta Turma Cível; Rel. 

Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 28/02/2018; DJDFTE 

12/03/2018)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025665-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELINTON GUIMARAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA GUIMARAES DE OLIVEIRA OAB - 650.496.081-04 

(PROCURADOR)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025665-65.2018.8.11.0041 REQUERENTE: HELINTON 

GUIMARAES OLIVEIRA PROCURADOR: MARIA HELENA GUIMARAES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos. Verifica-se na exordial que a parte autora apresentou 

pedido de indenização por invalidez e, também, por ressarcimento de 

despesas médicas (item “10” e “11”). Porém, no que se refere ao pedido 

de condenação por despesas médicas, verifico que a parte autora instruiu 

a inicial com requerimento administrativo que não atende as determinações 

legais. Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 

5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em 

vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de 

todos os documentos necessários, assim como que, também por 

expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

deve receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, 

entendo que o requerimento administrativo válido a caracterizar a 

presença do interesse de agir é aquele que relacione todos os 

documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de 

recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento com 

expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de 

haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, o comprovante apresentado como requerimento 

administrativo trata-se de aviso de sinistro que demonstra ter sido o 

pedido negado pela ausência de complementação da documentação 

enviada (Id. nº 14687634, pág. 01/04), razão pela qual não atende os 

requisitos legais supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de esclarecer se 

almeja o prosseguimento da demanda apenas em relação à 

complementação da cobertura do sinistro ou, mantendo o pedido de 

condenação por despesas médicas, acoste aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a cobertura de DAMS (despesas de assistência medica e 

suplementares), sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, 

nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 14 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015615-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO RENATO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015615-77.2018.8.11.0041 AUTOR: CIRO RENATO 

LOPES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 13527060, o qual aponta a necessidade de complementação da 

documentação apresentada, conforme se verifica ao final, no item 

denominado de “Informação”, razão pela qual não atende os requisitos 

legais supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar 

a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025592-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISOL VESTUARIO SA (REQUERENTE)

MARISOL COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025592-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARISOL 

COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA, MARISOL 

VESTUARIO SA REQUERIDO: L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP 

M Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte 

interessada não recolheu o valor referente à diligência, neste Juízo. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena de devolução 

da missiva ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da determinação 

judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva 

como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas 

homenagens. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 13 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025559-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIENI SANTOS E SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025559-06.2018.8.11.0041 AUTOR: CRISTIENI 

SANTOS E SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14676823). 

Da mesma forma, o arquivo de vídeo apresentado não fornece qualquer 

informação acerca da data de ocorrência dos fatos, nem especifica a qual 

beneficiário do seguro seria relativa à tentativa de protocolo. Ocorre que, 

além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na referida ata 

notarial e/ou arquivo de vídeo ainda persistem atualmente, tal documento 

não é hábil a comprovar a recusa no recebimento de requerimento relativo 

especificamente à parte que ora compõe o polo ativo da demanda. Por fim, 

anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma dezena 

de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento estava 

amparada na referida ata notarial, diante do considerável transcurso de 

tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa ter ocorrido 

mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de forma que 

reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 13.08.2018, às 14:43.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025593-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JOSE BERWIG (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025593-78.2018.8.11.0041 AUTOR: ADILSON JOSE 

BERWIG RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a inicial 

com requerimento administrativo que não atende as determinações legais. 

Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14682031, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, nem se há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025893-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICKON DOUGLAS DA CONCEICAO PEREIRA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025893-40.2018.8.11.0041 AUTOR: MAICKON 

DOUGLAS DA CONCEICAO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não 

atende as determinações legais. Com efeito, considerando que, por 

expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

possui prazo para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 

(trinta) dias, é certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado 

com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da 

demanda. Outrossim, tendo em vista que o prazo retrocitado tem como 

termo inicial a data da entrega de todos os documentos necessários, 

assim como que, também por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora deve receber os documentos “mediante 

recibo, que os especificará”, entendo que o requerimento administrativo 

válido a caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que 

relacione todos os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por 

fim, que, no caso de recusa por parte da seguradora requerida em 

receber o requerimento com expressa especificação dos documentos 

entregues, ou na hipótese de haver necessidade da via judicial para o 

suprimento da ausência de algum documento, deverá a parte autora 

informar o Juízo, especificando claramente qual o documento a ser 

suprido, assim como esclarecendo o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. No caso dos autos, a parte autora 

apresentou o documento constante no Id. nº 14709542, que se trata de 

comprovante de envio de correspondência via correios. Porém, o referido 

comprovante não demonstra quais foram os documentos remetidos, nem 

se há necessidade de complementação da documentação enviada, razão 

pela qual não atende os requisitos legais supracitados. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 
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propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo 

prévio e hábil a atender as determinações legais para a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025811-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANNINY ITARIMANA BOABAID MOTA OLIVEIRA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025811-09.2018.8.11.0041 AUTOR: JANNINY 

ITARIMANA BOABAID MOTA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora instruiu a inicial com requerimento 

administrativo que não atende as determinações legais. Com efeito, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14708295, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, nem se há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032025-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032025-50.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS EXECUTADO: DENIS FERNANDO DA 

SILVA W Vistos. Compulsando os autos, verifico estar pendente de 

apreciação Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativos 

(Id. nº 12076095), opostos pelo executa Denis Fernando da Silva, 

aduzindo que houve obscuridade na decisão exarada no Id. nº 11948176, 

por ter feito referência a petição que não teve acesso em razão de 

segredo de justiça. Aduz, ainda, o embargante que houve erro material na 

referida decisão, sob o argumento de que constou estar o imóvel ofertado 

como caução “arrestado para garantir débito em execução fiscal”, 

enquanto está, na verdade, arrestado em execução de título extrajudicial 

em trâmite na 9ª Vara Cível desta Comarca. Pois bem. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). No caso dos autos, os 

embargos não comportam acolhimento. Com efeito, com relação à 

alegação de obscuridade, os embargos à execução perdeu o objeto em 

face da decisão proferida no Id. nº 12115476, a qual deferiu o pedido de 

retirada do sigilo da petição de Id. nº 11948176. Da mesma forma, no que 

se refere ao alegado erro material, não assiste razão à parte embargante, 

tendo em vista que o trecho da decisão que faz referência à “execução 

fiscal” se trata de relato dos argumentos apresentados pela parte 

exequente/embargada, não afetando em nada o fundamento ou dispositivo 

da decisão embargada. Ante todo o exposto, conheço e REJEITO os 

embargos de declaração constante na petição de Id. nº 12076095, 

opostos por Denis Fernando da Silva. No mais, com fundamento na 

disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, 

DEFIRO o pedido de penhora constante na petição de Id. nº 12295371. 

Contudo, destaco que, nos termos do art. 845, § 1º, do Código de 

Processo Civil, a “penhora de imóveis, independentemente de onde se 

localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula” será 

realizada “por termo nos autos”. Assim sendo, observando-se os 

requisitos do art. 838 do referido Diploma Processual, LAVRE-SE TERMO 

DE PENHORA dos imóveis cujas matrículas instruíram a supracitada 

petição. Caso o executado tenha advogado constituído nos autos, fica 

intimado acerca da penhora realizada por intermédio da publicação desta 

decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual 

manifestação (art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do CPC). Caso o 

executado não possua advogado constituído nos autos, expeça-se carta 

de intimação da penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, do CPC. Em 

seguida, EXPEÇA-SE mandado de avaliação, com a observância dos 

artigos 870 a 875 do CPC. Retornando o mandado integralmente cumprido, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, 

todos do CPC). Por fim, anoto que, nos termos do art. 844 do CPC, caberá 

ao credor providenciar o registro imobiliário da penhora, com a averbação 

na matrícula do imóvel. Fixo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a 

contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

14 de Agosto de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003597-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA RAMOS REZENDE 02841050157 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1003597-58.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 15 de 

agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 

6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029775-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1029775-44.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 15 de 

agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 

6002.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025789-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

JOSIANE RUIZ CONRRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE GOES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025789-48.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSIANE 

RUIZ CONRRAL, JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA E 

SUCESSÕES - RONDONÓPOLIS MT REQUERIDO: ROSIMEIRE GOES DE 

ARAUJO V Vistos. Trata-se de Carta Precatória, ajuizada por Josiane Ruiz 

Conrral e Sophia Ruiz Pereira representada por sua genitora Josiane Ruiz 

Conrral, em desfavor de Darci Pereira dos Santos. Compulsando 

novamente os autos, verifico que a presente demanda foi 

equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível, uma vez que é 

competência da Vara de Família e Sucessões, razão pela qual REVOGO o 

despacho anterior (Id nº 14712281). Assim sendo, e considerando, ainda, 

a Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e 

Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, 

no que se refere ao processamento das cartas precatórias, DETERMINO a 

REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, nos termos dos 

artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022216-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SANTIN CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1022216-02.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27.11.2018, às 

11:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 403970 Nr: 36438-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOUBERT BRITO DE LIMA, MARCIA PRADO DE 

OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA GAMBARRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, 

MANOEL JOZIVALDO TOBIAS DA SILVA - OAB:11.161-B, TANIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9.155

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que há questão prejudicial externa ao 

prosseguimento do presente feito, qual seja, o julgamento da Ação de 

Manutenção de Posse nº 1018233-29.2017.8.11.0041, em trâmite na 6ª 

Vara Cível desta Comarca.

Com efeito, incabível o prosseguimento do presente feito para determinar a 

imissão da parte exequente na posse do imóvel, tendo em vista a 

concessão, nos autos da ação supracitada, de tutela de urgência no 

sentido de determinar a manutenção da posse do imóvel em favor do 

terceiro Marco Antônio Scarantti, autor daquela ação.

Assim, considerando a questão prejudicial externa, SUSPENDO a presente 

demanda até o julgamento da referida Ação de Manutenção de Posse nº 

1018233-29.2017.8.11.0041, exatamente como indica o artigo 921, inciso I, 

do

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 812787 Nr: 19276-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILDO JOSÉ DE ASSIS, GLEIDIANE CUSTODIO DA 

SILVA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, GOLD YELLOW 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUSE DA SILVA PORTO - 

OAB:11173/MT, GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA ASSIS - OAB:11.451, 

KEWRI REBESCHINI DE LIMA - OAB:15.911, MARCOS ROBERTO DA 

SILVA VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, GAIA SOUZA ARAUJO MENEZES - 

OAB:20.237/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 

HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT, 

LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - OAB:OAB/MT 15012-A

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª)ADRIANO MERCÊ DE PAULA. , OAB/MT nº 

15399-O , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 844998 Nr: 48772-34.2013.811.0041

 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: GRACIETH SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FANIA LIBORIO FELICIANO - 

OAB:10015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

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

PATINI - OAB:11660/MT, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados e, consequentemente, 

revogo a medida liminar concedida.CONDENO a autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC. Suspendo a 

exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita [fl. 73/v], nos 

termos do art. 98 do CPC.Registrada nesta data no sistema 
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informatizado.Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, certifique-se 

e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 10 de Agosto 

de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 132129 Nr: 18070-57.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - OAB:6066, 

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:6066, FABIO JOSE 

FERNANDES LIMA - OAB:OAB/MT 9264, JEAN LUÍS TEIXEIRA - 

OAB:4.737/MT, MEIRE ROCHA DO NASCIMENTO - OAB:7.020/MT, 

MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT, RODRIGO 

GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 815035 Nr: 21487-66.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16.196/MT, LEOMAR BORGES GUIMARÃES - 

OAB:19.451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639 MT, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA 

COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados e, consequentemente, 

revogo a medida liminar concedida.CONDENO a autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC. Suspendo a 

exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita [fl. 73/v], nos 

termos do art. 98 do CPC.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, certifique-se 

e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 12 de Agosto 

de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 238608 Nr: 7546-93.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IMPAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE MARIA DA SILVA, CARLOS 

MAGNO BARRETO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR - OAB:16901, WAGNER ARGUELHO 

MOURA - OAB:9689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÂNGELO BOREGGIO NETO - 

OAB:199.542 - SP, HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - 

OAB:6587/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª)JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA. , 

OAB/MT nº15641/O , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 78952 Nr: 6158-39.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldina Gonçalves Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. G. FERREIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT, Marco Antonio Tolentino de 

Barros - OAB:7.600/MT, Maria Leda Bicalho Cançado - 

OAB:6.803-A/MT, Marlene de Jesus Padilha Costa - OAB:4.790-MT, 

YOLANDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldir Cechet Junior - 

OAB:4.111/MT

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 818233 Nr: 24611-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPENSADOS MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:9728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª)ROSELY AMARAL DE SOUZA. , OAB/MT nº 

11.864 , 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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1109733 Nr: 14554-72.2016.811.0041

 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: INAH GARCIA MATOS ARAUJO

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, KARINA DA SILVA GODINHO - OAB:15230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª)EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI

. , OAB/MT nº9203 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 377412 Nr: 13490-71.2009.811.0041

 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: NELSON DOS PASSOS MACIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT, PATRICIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 92 de 552



OAB:10230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Maria 

Lenilda Anorio Bastos em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 141/147), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 149).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 14 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 809080 Nr: 15554-15.2013.811.0041

 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: JORCELI PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDA MUNHOZ CHATEAURIAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - OAB:SP 

216.936, SIGMAR MACEIO - OAB:MT 16.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CACILDA MUNHOZ 

CHATEAUBRIAND - OAB:83289/SP

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª)CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND. , 

OAB/MT nº 83289/SP , para que devolva estes autos no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do 

direito de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1067137 Nr: 54116-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVISON ANDREW DA SILVA ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SPE CONTORNO LESTE 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, IMOBUY IMOBILIARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AZEVEDO MACIEL DE 

CAMPOS - OAB:21.548/0, JESSYCA NAGANO BEZERRA - OAB:17185, 

JOSE ANTONIO NEVES FERNANDES AVELAR - OAB:20.134/MT, PAULO 

SALES FERREIRA - OAB:16.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não foi possível expedir a citação das requeridas 

em tempo hábil para a audiência designada para esta data, assim, 

RESEDIGNO a referida audiência de conciliação para o dia 16.10.2018, às 

10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação no Fórum de 

Cuiabá.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 712254 Nr: 5337-78.2011.811.0041

 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: RICARDO FORTES CORREA MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:4841-B/MT, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. RODRIGO NOGARA DE CASTILHO, OAB/MT nº 8250/B, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, 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.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 446399 Nr: 20728-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LUAN CAMARGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MÁRIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de fls.110, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

30 (trinta) dias, promover a citação da executada (art. 240, § 2.º c/c art. 

771, ambos do CPC).

Não atendida a determinação judicial no prazo supra, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para dar adequado impulso ao feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, § 1º, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 01º de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 322381 Nr: 23803-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO, CID IMÓVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIRA DOS SANTOS CALVO, EDMILSON 

FORTE BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA PERÓN MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

ANNAVERA AURESCO ATÍLIO - OAB:7988/MT, GISLAINE TRIVELLATO 

GRASSI - OAB:7583-MT, JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE 

MORAES AGUIAR - OAB:15894 oab/mt, KAROLINE RODRIGUES 

FÁVERO - OAB:8018/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIO FAVA DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:/MT 7622-E, ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT, JOÃO PAULO CALVO - OAB:12342, 

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O

 Assim, em razão da intempestividade para discutir o alegado excesso de 

execução, DEIXO DE CONHECER DO PEDIDO de fls. 

190/193.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line 

formulado às fls. 187/189, que deverá recair sobre dinheiro em contas dos 

executados SAMIRA DOS SANTOS CALVO, portadora do CPF nº 

695.577.801-34, e, EDMILSON FORTES BARRETO, CPF nº 064.772.161-91, 

sobre o valor total de R$ 97.906,02 (noventa e seis mil, novecentos e seis 

reais e dois centavos), com atualização até 28.10.2016.Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil, observando-se, para tanto, a última atualização do 

débito apresentada pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte 

executada.Conforme determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro 

Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete para a efetivação da 

constrição acima deferida através do Sistema Bacenjud.(...)

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 946088 Nr: 58059-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA REGINA SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIL RODRIGUES PINHEIRO/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que não houve a citação do 

executado(fls.65)

Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, promover a citação dos executados (art. 240, § 2.º c/c art. 771, 

ambos do CPC).

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 281147 Nr: 6457-98.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANE CRISTINA KERICH MAIESKI - ME, 

JOSEANE CRISTINA KERICH MAIESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsandos os autos, verifico que a parte executada, revel na fase de 

conhecimento, fora citada por edital (fl. 51).

Considerando que a planilha de fls. 67 encontra-se desatualizada, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nova planilha de cálculo.

Apresentada a planilha, CITE-SE a parte executada por EDITAL, com prazo 

de 30 (trinta) dias, para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 3 

(três) dias, acrescida das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do Código de 

Processo Civil.

Consigne-se no edital de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil.

Tratando-se de processo com custas, intime-se a parte interessada, para 

publicação, mediante recibo nos autos. Passados 02 (dois) meses da 

entrega do edital à parte, intime-se para apresentar o comprovante da 

publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo (arts. 1.219 e 1.220, 

CNGC).

Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta Defensoria 

Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, a 

quem os autos deverão ser remetidos.

Após a defesa, intime-se o exequente para se manifestar e requer o que 

entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 16789 Nr: 10973-11.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SOPHIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MAGROPAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORMA AUXILIADORA MAIA 

HANS - OAB:4.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Diante da inércia da parte exequente, DETERMINO suspensão da 

execução, pelo prazo de 1(um) ano.

 Arquivem-se os autos provisoriamente.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 291421 Nr: 10958-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURAT DOGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARQUES DIAS, MARIANA LEBRE 

DIAS, J. M. DIAS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6920-MT, MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, JOÃO MARCOS 

FAIAD - OAB:8.500/MT, LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:4.961/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Vistos em correição.

 Diante da inércia da parte exequente, DETERMINO suspensão da 

execução, pelo prazo de 1(um) ano.

 Arquivem-se os autos provisoriamente.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 776969 Nr: 30304-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS CAMINHÕES CUIABA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ADAUTO CUNHA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 8.195-A, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos em correição.

 Diante da inércia da parte exequente, DETERMINO suspensão da 

execução, pelo prazo de 1(um) ano.

 Arquivem-se os autos provisoriamente.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 362839 Nr: 32327-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA APARECIDA GAGLIARD STECH - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12716
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 Vistos em correição.

 Diante da inércia da parte exequente, DETERMINO suspensão da 

execução, pelo prazo de 1(um) ano.

 Arquivem-se os autos provisoriamente.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 78730 Nr: 9757-15.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONILHA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/C, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARÃES, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DA SILVA ZARATE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARAES - OAB:3.515/MT, JANAINA PEDROSO D. ALMEIDA - 

OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Vistos em correição.

 Diante da inércia da parte exequente, DETERMINO suspensão da 

execução, pelo prazo de 1(um) ano.

 Arquivem-se os autos provisoriamente.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 105636 Nr: 17856-03.2002.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIAIA PECUARISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FONSECA SANTOS 

JUNIOR - OAB:26.608 OAB/GO, RODRIGO FERREIRA MAIA - OAB:26.193 

OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO REZENDE VILELA - 

OAB:209.545/SP

 Vistos em correição.

 Diante da inércia da parte exequente, DETERMINO suspensão da 

execução, pelo prazo de 1(um) ano.

 Arquivem-se os autos provisoriamente.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 273676 Nr: 3917-77.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO MELO DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6.413/MT, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2062/RO, MARCOS RELVAS - OAB:5191-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação das 

matrículas de fls.204/2019, INTIME-SE o exequente para que, em caso de 

interesse na penhora dos imóveis, traga matricula atualizada no prazo de 

15 (quinze) dias.

 NO MAIS, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para apresentar 

planilha de débito atualizada, no mesmo prazo, 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 provisório 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).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1138839 Nr: 26961-13.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SILVEIRA GARCIA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - 

OAB:8589/MT

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

OAB:OAB/MT 4635

 Ante o exposto, acolho os embargos, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição 

intercorrente.Julgo prejudicados os demais pedidos formulados.CONDENO 

a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados de forma equitativa em R$ 800,00 (oitocentos 

reais), dado o baixo valor atribuído à causa, nos termos do §8º do art. 85 

do Código de Processo Civil.Proceda com a juntada de cópia da presente 

sentença nos autos principais (autos nº 10050-82.2000.811.0041, Código 

27418) e, após trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

baixas e anotações de estilo.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 14 de Agosto 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 988146 Nr: 17766-38.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Leonardo Moreira - 

OAB:13.313, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11.866/MT, 

NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT

 Promova-se o desapensamento deste feito da execução em apenso - 

Código 827649.

Em seguida, uma vez que o feito encontra-se apto para julgamento, em 

atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam incluídos na lista 
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de processos aptos a julgamento, atendida, preferencialmente, à ordem 

cronológica de conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 959448 Nr: 4572-68.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOE MAIS TOUR AGENCIA DE VIAGEM E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 918, I, do CPC, REJEITO, liminarmente, os 

presentes embargos à execução e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV 

do mesmo diploma legal.CONDENO a parte embargante/executada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do 

art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Contudo, fica a exigibilidade de 

tal condenação suspensa, em razão da parte embargante ser beneficiária 

da justiça gratuita.Proceda com a juntada de cópia da presente sentença 

nos autos principais (autos nº 2267-53.2011, Código 709387) e, após 

trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de esti lo.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de Agosto de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 437732 Nr: 15532-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. JUNIOR DA SILVA - ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:10.170/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373, THAIS 

DUTRA DA SILVA CARVALHO - OAB:10.111/MT

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar se houve quitação do débito, conforme documentos acostados 

às fls. 119/126.

Proceda-se a secretaria a vinculação dos valores depositados junto à 

Conta Única.

Feita a vinculação, fica, desde já, autorizada a transferência dos valores 

para a conta do exequente informada às fls. 113.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 228868 Nr: 35946-54.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMINI HADDAD CAMPOS, CARLA MOREIRA 

LEITE, KARINE LIMA KIDO, CECÍLIA ARLENE MORAES, GLEIDE BISPO 

SANTOS, MARIA AMÉLIA ZAPATA LORITE, GASSI BOTELHO MARTINEZ, 

MÁRCIA COSTA DE SOUZA, ALEXANDRE BOTELHO, ASSOCIAÇÃO 

GRANDE LOJA FEMININA DA MAÇONARIA BRASILEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8.348/MT, BENEDITO PALMEIRA NETO - OAB:8348/MT, EDUARDO 

MAHON - OAB:6.363/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT, Sérgio Savioli Resende (ESTAGIARIO) - OAB:11.026-E

 Vistos.

Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença proposta por Zaid 

Arbid em desfavor de Amini Haddad Campos e Outros.

Diante do pedido formulado pela parte exequente à fl. 662, nos termos do 

artigo 775, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte exequente 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do citado Diploma Processual.

Em virtude do princípio da causalidade, CONDENO a parte exequente ao 

pagamento de eventuais custas.

DEIXO de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que não 

houve o ingresso do advogado da arte executada.

Atenda-se o pedido do advogado peticionante de fls. 660, promovendo-se 

a exclusão de seu nome para futuras intimações.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827649 Nr: 33512-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Leonardo Moreira - 

OAB:13.313, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 Tendo em vista que, conforme o disposto no art. 840, inciso II e § 1º, do 

Código de Processo Civil, os bens móveis deverão, preferencialmente, ser 

depositados em poder do depositário judicial ou, caso não haja, em poder 

do exequente, DETERMINO que seja expedido mandado de avaliação e 

remoção do bem móvel penhorado, com nomeação da parte exequente 

como fiel depositária, cabendo a essa fornecer os meios necessários.

 Sem prejuízo do disposto supra, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar se possui interesse na adjudicação do 

bem penhorado.

Havendo interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 dias (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil).

Advirto ao exequente que, caso pretenda a desconsideração da 

personalidade jurídica, deverá observar a regra dos arts. 133 e seguintes, 

do CPC, que determina a distribuição do pedido em incidente próprio, e cuja 

admissão da inicial dependerá da demonstração clara dos requisitos 

necessários (art. 50, CC), sob pena de indeferimento.

 Promova-se a Secretaria o desapensamento desta execução dos autos 

de embargos à execução - Código 827649.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 709387 Nr: 2267-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOE MAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo inclusive se manifestar sobre a 

penhora que recaiu sobre o veículo indicado às fls. 51, bem como 

apresentar cálculo atualizado do débito,

 Fica o exequente cientificando 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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Processo Número: 1025232-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT0014370A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO MENDONCA PEREIRA JUNIOR (RÉU)

LILIAN VORIA MENDONCA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025232-61.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA 

AUXILIADORA BARROS RÉU: ANTONIO FRANCISCO MENDONCA PEREIRA 

JUNIOR, LILIAN VORIA MENDONCA AT Vistos. INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028968-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MELO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028968-24.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAFAEL MELO DE OLIVEIRA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Custas recolhidas conforme determinação. Verifica-se que a 

parte autora formulou pedido de liquidação da sentença proferida nos 

autos da Ação Civil Publica n° 0800224-44.2013.8.01.0001 que tramita 

perante a Justiça do Estado do Acre o qual foi impugnada por recurso de 

apelação, recebido apenas no efeito devolutivo. Com fulcro no Principio da 

Fungibilidade, recebo a presente demanda como Cumprimento Provisório 

de Sentença, eis que encontra-se pendente apenas de cálculo aritmético, 

nos termos do artigo 505, §2° do CPC. Posto isso, determino a intimação da 

parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda-se o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035073-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA FATIMA ARRUDA ALVES E ASSIS (AUTOR)

DANIEL ALVES DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

RICARDO GOMES SERGIO SOUZA OAB - MT22809-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035073-17.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DANIEL ALVES DE ASSIS, KEILA FATIMA ARRUDA ALVES E ASSIS RÉU: 

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. Vistos etc. Insta 

consignar que por meio do decisório de ID. 10918081, foi determinado o 

recolhimento das custas e taxas judiciáriais iniciais, por meio do petitório 

de ID. 11081527 os autores pugnam pelo parcelamento das custas iniciais, 

por meio dos Ids 11081504 a 12713507, os requerentes comprovaram o 

pagamento das parcelas, tendo quitado integralmente o montante referente 

as custas e taxas iniciais. Recebo o presente feito pelo procedimento 

comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 09/10/2018 às 09h00min, nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala 07. 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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028570-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS TREVISAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET OAB - MT0019505A (ADVOGADO)

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028570-77.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS TREVISAN RÉU: EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA Vistos etc. Ao Id 

10751242 o patrono FERNANDO PASCHOAL ZANCHET, que defende os 

interesses da parte requerente CARLOS TREVISAN, requer a devolução 

do prazo para manifestação acerca do decisório de ID 10194487, haja 

vista que por meio do petitório e documentos de Ids 9991278 e 10029613 

foi requerida a habilitação no processo com a juntada de 

substabelecimento, o que não ocorreu. Desta forma, assiste razão ao 

patrono, uma vez que não estando habilitado nos autos, ocorreu a 

intimação do antigo patrono, não ocorrendo a sua. Assim, DEFIRO o pedido 

de devolução do prazo para manifestação, a contar da intimação da 

presente decisão. Ademais, proceda-se a Secretaria Judicial com a 

habilitação do patrono conforme Substabelecimento de ID 10029613 junto 

ao cadastro dos advogados da requerente. Ademais, considerando que a 

parte requerida não foi devidamente citada, conforme se depreende da 

Correspondência Devolvida (ID.11345623), REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 09/10/2018 às 10h00min, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Providencie o autor a 

devida citação da requerida, indicando onde pode ser encontrada. No 

mais, cumpra-se integralmente o decisório retro. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá – MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035394-52.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035394-52.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recolhida as custas, recebo 

o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 09/10/2018 às 

10h30min , nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. 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

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1018967-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAQUETE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018967-77.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FABIOLA PEREIRA DA SILVA RÉU: MAQUETE ENGENHARIA E 

CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos etc. Considerando que a parte requerida 

não foi devidamente citada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 09/10/2018 às 11h30m, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. No mais, determino o integral cumprimento da 

decisão anteriormente proferida nos autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004977-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R B NUNES LEITE & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004977-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA EXECUTADO: R B 

NUNES LEITE & CIA LTDA - ME Vistos etc. Intime-se a parte autora por 

meio de seu respectivo procurador para se manifestar acerca da proposta 

de acordo apresentada pela ré ao petitório de Id. 10743499. Considerando 

que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova lei processual, 

diante da possibilidade de acordo entre as partes, encaminhem-se os 

autos à CEJUSC, para designação e posterior realização da audiência de 

conciliação. Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos 

procuradores para o ato. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002335-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MELO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002335-39.2018.8.11.0041 AUTOR: FLAVIO 

MELO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 

24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

t e le fone :  (65 )  2127-8022  e  (65 )  99631 -9747 ,  e -ma i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do 

Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real 

existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e 

se foi causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do 

profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e 

verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos 

especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, 

devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente 

à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 
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10 (dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003843-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA DA SILVA (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. A parte executada comparece aos autos comprovando que 

efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor da condenação. Diante 

disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o 

processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021683-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RAMOS DA SILVA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1021683-14.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ADAO RAMOS DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Em seguida, considerando a concordância da parte credora 

com o valor depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

mediante transferência para conta indicada pela parte exequente, na 

forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006233-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFFAEL LEITE NUNES (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

Vistos etc. A parte executada comparece aos autos comprovando que 

efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor da condenação. Diante 

disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o 

processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003789-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GOMES DA SILVA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. A parte executada comparece aos autos comprovando que 

efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor da condenação. Diante 

disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o 

processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003605-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. A parte executada comparece aos autos (id.12573794) 
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comprovando que efetuou voluntariamente o pagamento do valor da 

condenação. Diante disso, determino a intimação da parte credora para 

manifestar sua concordância com o valor depositado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Após, em caso de anuência, desde já, 

autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta a ser indicada nos autos 

na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito 

o pagamento da quant ia rec lamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017811-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO DE ARRUDA CORTEZ (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017811-88.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DAMIAO DE ARRUDA CORTEZ EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos à Id:12663266 comprovando que efetuou 

voluntariamente o pagamento da obrigação. Diante disso, determino a 

intimação da parte credora para manifestar sua concordância com o valor 

depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Após transito em julgado, em caso de 

anuência, determino a expedição de alvará para levantamento da 

importância depositada, mediante transferência para conta a ser indicada 

nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ. 

Determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021713-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GENICREI DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021713-15.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE GENICREI DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada comparece aos autos à 

Id:12286179 comprovando que efetuou, voluntariamente, o pagamento da 

obrigação. Diante disso, determino a intimação da parte credora para 

manifestar sua concordância com o valor depositado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito 

o pagamento da quant ia rec lamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Após Transito em Julgado, em caso de 

anuência, determino a expedição de alvará para levantamento da 

importância depositada, mediante transferência para conta a ser indicada 

nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ. 

Determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006704-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERNANDES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

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: 1006704-13.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCA FERNANDES DA COSTA EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Comparece aos autos a parte 

exequente ao ID:11914250, informando que concorda com importe pago, 

pugnando pelo levantamento da quantia depositada voluntariamente pela 

executada. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no 

artigo 924, II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Após o transito em 

julgado, autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta indicada nos autos, na 

forma estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011379-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLICIO ELIAS CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1011379-19.2017.8.11.0041 AUTOR: 

OLICIO ELIAS CARDOSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a parte exequente no 

ID:13322066, informando que concorda com valor depositado 

voluntariamente pela executada, pugnando pelo levantamento. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o 

valor depositado a este processo. Após o transito em julgado, autorizo a 

expedição de alvará para levantamento da importância depositada, 

mediante transferência para conta indicada nos autos, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019654-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019654-88.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AMANDA SANTO CARVALHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a 

parte exequente ao ID:1325624, pugnando pelo levantamento da quantia 

depositada voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da 

quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o transito em julgado, autorizo a expedição de alvará para 

levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1012879-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA ALVES DOS SANTOS OAB - MT4357/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012879-86.2018.8.11.0041 AUTOR: PACE 

PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA RÉU: 

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014248-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEZIRRE DE FRANCA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014248-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DEZIRRE DE FRANCA DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a 

parte exequente ao ID:12066624, pugnando pelo levantamento da quantia 

depositada voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da 

quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013771-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARELINO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1013771-29.2017.8.11.0041 AUTOR: 

ARELINO MARQUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a parte exequente ao 

ID: 14187224, pugnando pelo levantamento da quantia depositada 

voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados no id. 12725150. Com relação a expedição do 

alvará, deverá 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 a expedição do alvará, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010987-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA VASQUES MORENO SANTOS (AUTOR)

FABIO BARROS DE MIRALLA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010987-79.2017.8.11.0041. AUTOR: 

KARLA VASQUES MORENO SANTOS, FABIO BARROS DE MIRALLA 

SANTOS RÉU: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Tendo por 

finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em 

obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

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), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT, 15 de agosto 

de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019952-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA NUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1019952-46.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELZIRA NUNES DE ALMEIDA RÉU: UNIAO TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA Vistos etc. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 

dias, se manifestar acerca da Certidão Negativa (Id. 9242463). Após, 

volvam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022900-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVAM FERREIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

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: 1022900-92.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FLORISVAM FERREIRA DE ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Considerando a concordância da parte 

credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente parte credora, 

pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68/2018 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. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022900-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVAM FERREIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

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: 1022900-92.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FLORISVAM FERREIRA DE ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Considerando a concordância da parte 

credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente parte credora, 

pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68/2018 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. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028968-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MELO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028968-24.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAFAEL MELO DE OLIVEIRA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Custas recolhidas conforme determinação. Verifica-se que a 

parte autora formulou pedido de liquidação da sentença proferida nos 

autos da Ação Civil Publica n° 0800224-44.2013.8.01.0001 que tramita 

perante a Justiça do Estado do Acre o qual foi impugnada por recurso de 

apelação, recebido apenas no efeito devolutivo. Com fulcro no Principio da 

Fungibilidade, recebo a presente demanda como Cumprimento Provisório 

de Sentença, eis que encontra-se pendente apenas de cálculo aritmético, 

nos termos do artigo 505, §2° do CPC. Posto isso, determino a intimação da 

parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda-se o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021198-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DUARTE CRUZ (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)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1021198-77.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ANDERSON DUARTE CRUZ EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 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. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002384-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY FERREIRA DA CRUZ (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002384-17.2017.8.11.0041. - V AUTOR: 

VANDERLEY FERREIRA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do 

Seguro Obrigatório DPVAT ajuizado por Vanderley Ferreira da Cruz em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença. Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento 

da condenação (Id nº 10695106), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (Id nº 10866108). Dessa forma, estando 

evidenciado o adimplemento da obrigação pelo pagamento, resta extinta a 

obrigação em razão do cumprimento voluntário, razão pela qual o 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Assim sendo, declaro 

satisfeita a obrigação, pelo que determino a expedição de alvará com a 

transferência dos valores para a conta da procuradora da parte autora, 

pois tem poderes especiais para tanto. Após, cumpridas as diligências 

necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 31 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001713-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAN RODRIGUES (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001713-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: RONIVAN RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos em correição. Trata-se de 

Ação De Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que RONIVAN 

RODRIGUES move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, alegando, em suma, que foi vitima 

de acidente de trânsito ocorrido no dia 31.01.2015, 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 requerida apresentou 

contestação e documentos (Id: 8132179), rebatendo os pedidos da inicial 

e requerendo a total improcedência da ação. Nomeado perito judicial para 

realização da pericia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado (Id: 

7370138). Manifestou-se a autora acerca do laudo na impugnação. 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 

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 Médico, 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 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 31.01.2015, 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 
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inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 90/90-v), 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 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 

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: - TORNOZELO 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 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), e que foi realizado pagamento pela via administrativa no 

valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) , há um saldo remanescente no valor de R$ 843,75 (oitocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco 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 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$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (31.01.2015) 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$1.200,00 (mil e duzentos 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 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004085-13.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEDENIL JOSE DE CAMPOS (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)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004085-13.2017.8.11.0041. - V AUTOR: 

CLEDENIL JOSE DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do 

Seguro Obrigatório DPVAT ajuizado por Cledenil José de Campos em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença. Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento 

da condenação (Id nº 1154010), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (Id nº 11342444). Dessa forma, estando 

evidenciado o adimplemento da obrigação pelo pagamento, resta extinta a 

obrigação em razão do cumprimento voluntário, razão pela qual o 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Assim sendo, declaro 

satisfeita a obrigação, pelo que determino a expedição de alvará com a 

transferência dos valores para a conta da procuradora da parte autora, 

pois tem poderes especiais para tanto. Após, cumpridas as diligências 

necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 31 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019219-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BRITO XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS KERSTING ROQUE (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida, no prazo de 05 dias. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009258-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA DUVEZA TEIXEIRA TANAKA OAB - MS19307 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009258-18.2017.8.11.0041. AUTOR: 

TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME, VALDECI 

RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Ao 

ID 12448148, as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. 

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo, 

onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do 

recolhimento de custas de desarquivamento caso haja necessidade de 

prosseguimento do feito em decorrência de descumprimento do acordo. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Com relação a expedição 

do alvará, deverá 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. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 13 de Agosto de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017847-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE SOUSA SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017847-33.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOELMA DE SOUSA SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 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. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003180-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

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: 1003180-08.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SAULO SANTOS DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Considerando a concordância da parte 

credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 
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processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente parte credora, 

pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68/2018 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. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014183-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014183-57.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WESLEY GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Considerando a concordância da parte 

credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente parte credora, 

pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68/2018 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. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019055-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019055-52.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EVANDRO SILVA BUENO EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Considerando a concordância da parte 

credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente parte credora, 

pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68/2018 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. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000914-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA CRUZ PACHECO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000914-48.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILSON DA CRUZ PACHECO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 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. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016092-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016092-37.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VINICIUS SANTOS SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 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. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018183-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018183-03.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Considerando a concordância da parte 

credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente parte credora, 

pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68/2018 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. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008640-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDIA DA SOLEDADE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008640-73.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELMO ENGENHARIA LTDA RÉU: SINDIA DA SOLEDADE SOUZA 

Vistos etc. Considerando que até a presente data a parte requerida não 

foi devidamente citada, nos termos do atual Código de Processo Civil, 

Redesigno audiência de conciliação para o dia 15/10/2018 às 12h30min , 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, sala 05. CITE-SE o requerido no endereço indicado no 

petitório de ID. 9390609. Ademais, cumpra-se o decisório retro de ID 

5792775. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010408-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DE OLIVEIRA MARTINS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010408-34.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EVERALDO DE OLIVEIRA MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada comparece aos autos 

comprovando que efetuou voluntariamente o pagamento do valor da 

condenação. Diante disso, determino a intimação da parte credora para 

manifestar sua concordância com o valor depositado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Após, em caso de anuência, desde já, 

autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta a ser indicada nos autos. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 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. Satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada e efetuado o levantamento/transferência 

do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO 

EXTINTO o processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de 

estilo e formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52306 Nr: 12809-82.2001.811.0041

 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: ADERVO PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANGO KURAMOTI, GEVANISIO ALVES 

PRESENTINO, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, DEANA DARIA CABAS 

INAZAWA, WILLIAM AKASHI DE INAZAWA, KAREN INAZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO 

-PROC. SANEMAT - OAB:2774, GEVANISIO ALVES PRESENTINO 

JUMIOR - OAB:10.953/MT, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:15165/MT, 

ROBERTO TADEU VAZ CURVO - OAB:DEFENS.PÚBLICO, RUTH MARTA 

SERRA NASSER PAQUER - OAB:7840/MT
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 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KAREN INAZAWA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO da parte REQUERIDA para tomar conhecimento da 

presente demanda e para, caso queira, apresentar resposta no prazo de 

15 dias.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião, visando a declaração 

da prescrição aquisitiva de um lote de Terreno Urbano, número 33, no 

bairro Várzea do Ensaio.

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 

(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital da 

requerida.Tendo em vista, que os processos não podem ficar paralisados 

por prazo indeterminado e no intuito de imprimir celeridade processual, por 

não haver, até então, regulamentação do TJMT sobre a publicação de 

editais no sitio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como também por 

ainda não ter sido criada a plataforma de editais do Conselho Nacional De 

Justiça, DISPENSO a formalidade prevista no art. 257, II do CPC quanto ao 

edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no 

artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.Após, com ou sem 

manifestação das partes, volvam-me os autos conclusos.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, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 14 de agosto de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 914052 Nr: 39546-68.2014.811.0041

 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: AIRTON CLAUDIO CANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BENES SENHORA 

HIRSCHFELD - OAB:171.674-SP, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS, 

HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, JOSE ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41.775 OAB/SP, PAULO DE TARSO PEGOLO - 

OAB:10.789/MS

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada para 

apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1031697 Nr: 37629-77.2015.811.0041

 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: FABIANO BATISTA DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810/MT, GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - 

OAB:21279/O, Lucas Rodrigues de Lima - OAB:23028/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada para 

apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 886339 Nr: 20777-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUGINA MARQUES CARVALHO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 e honorários, por ser a parte autora 

beneficiário da justiça gratuita, e por se tratar de feito de jurisdição 

voluntária.P.R.I.Renunciado neste ato o prazo recursal, arquive-se o feito 

com as formalidades legais e baixas de estilo.Cumpra-se.”.Nada mais, 

encerrou-se o presente termo. Eu Fabio Fontes Leite, Assessor de 

Gabinete, o digitei. Gilberto Lopes BussikiJuiz de DireitoRUGINA MARQUES 

CARVALHO PINTORequerenteDR. ROGÉRIO BORGES FREITAS.Defensor 

Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 834901 Nr: 40175-76.2013.811.0041

 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: RAIMUNDO CUSTÓRIO DOS SANTOS, MARIA NEUSA 

CARDOSO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GENÉSIA CARDOSO (OU 

GENÉSIA SILVA CARDOSO), JUAREZ MOREIRA DA COSTA, RODRIGO 

CEZAR FILHO, ALONSO ALVES FILHO, ALMIR CORREA, TEREZINHA DE 

TAL, VIÚVA DE RODRIGO CESAR FILHO, SR. FÁBIO DE TAL, PAI DE 

ALMIR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

A autora interpôs embargos de declaração em face da sentença que ao 

argumento de que houve contradição.

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. 489. (...):

(...).

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, 

sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 
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concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes 

de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 

sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 

invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 

julgamento ou a superação do entendimento.

(...).

Por fim, requer sejam observadas e corrigida a contradição apontada.

É o relatório

 Decido.

Da leitura do recurso percebe-se, inicialmente, que a pretensão da parte 

embargante não é apenas de sanar contradição da decisão, mas sim de 

rediscutir a matéria tratada, o que não é admissível na via dos embargos 

de declaração, sem a demonstração de qualquer de seus pressupostos.

Com efeito, a nova roupagem dos embargos de declaração conferida pelo 

CPC, de fato, exige manifestação concreta e objetiva do julgador acerca 

dos temas tratados nas decisões monocráticas e acórdãos. É o que se 

depreende da combinação do art. 1.022 com o art. 489, § 1º, do CPC, cuja 

transcrição, na hipótese concreta, se revela pertinente:

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. 489. (...):

(...).

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, 

sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 

concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes 

de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 

sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 

invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 

julgamento ou a superação do entendimento.

(...).

No caso dos autos, contudo, nenhuma das hipóteses do art. 1.022 c/c 

489, § 1º, do CPC se verifica.

Até porque, pretende a embargante que seja alterada a fundamentação e 

o decisório contido na sentença, de modo que seja novamente analisado, 

não sendo portanto, o recurso cabível para tal fim.

Dessa maneira, a embargante objetiva apenas o reexame da causa com a 

atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de 

embargos de declaração.

Como já explicitado inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos 

casos de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando a 

reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido, em 

razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

Insta consignar que os Embargos de Declaração é recurso de natureza 

particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de 

obscuridade, contradição ou omissão e, para sanar julgamento proferido 

com base em premissas equivocadas.

 Ou seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada.

 Assim, não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a 

reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com 

clara exposição das razões de fato e de direito, pois os Declaratórios não 

podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi 

decidido.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original).

Colhe-se de modo pacífico na Jurisprudência este entendimento, conforme 

precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO VOLTADO 

AO REEXAME DO MÉRITO E AO REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. 

EMBARGOS IMPROVIDOS. ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO 

TODA A MATÉRIA DEBATIDA, CONCLUI-SE QUE A CORRETA 

APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI 

QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A 

VIA ADEQUADA PARA A REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO 

PARA OBRIGAR O JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. 

(TJDF, Emb. Decl. na APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita 

Brasil, j. 18.03.2004, DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original).

Quanto a diretriz principiológica apontada, faço consignar que, qualquer 

pretensão de modificação quanto ao teor da decisão dever ser feita, se 

for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através 

de interposição de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois 

são os remédios processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas.

 A propósito segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO 

DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos embargos de 

declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo 

embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a matéria já apreciada.” 

(TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 

25/11/2011) destaquei.

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE 

OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

PROVIDOS. Os embargos de declaração não se prestam à revisão de 

entendimento e nem a reexame da prova, mas à correção de contradição, 

obscuridade ou omissão, que no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 

132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 

11/03/2010, Data da publicação no DJE 26/04/2010) negritei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. São 

improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas 

traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem 

rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade. Não se prestam os declaratórios a lograr efeito infringente 

para modificar o julgado e adequá-lo ao entendimento esposado pela 

embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2007, Data da 

publicação no DJE 28/03/2007) destaquei.

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade.
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Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, obscura ou 

contraditória, não servindo os embargos como meio de rejulgamento da 

demanda.

Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, embora 

rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido.

Assim sendo, mantenho a decisão como lançada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 814924 Nr: 21377-67.2013.811.0041

 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: WALTER MARTINS CANTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENTICLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria a Perita Dr. Andrea Baptista Jarros, onde intimada, indicou para 

perícia o dia 26/10/2018 às 13:00 horas. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Av. São Sebastião, n.º 3536, Quilombo, Cuiabá - 

MT, telefone para contato: (65) 3027-3113 e 98477-6014. Posto isso, 

intimo as partes para comparecerem a perícia designada ficando o 

advogado da parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760852 Nr: 13242-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THARTITA NUNES BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ESPINDOLA VITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12.131 OAB-MT, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, intentado por THARTITA NUNES BRUNO 

em desfavor de LUIZ ESPINDOLA VITORIO, e ratifico os termos da liminar 

anteriormente deferida.Em consequência, declaro extinto o débito do autor 

para com os requeridos com relação à dívida objeto da presente demanda. 

E determino o cancelamento definitivo dos protestos decorrentes da 

obrigação litigada.Deixo autorizado o levantamento dos valores 

consignados em favor do requerido.Sem custas por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita.Sem honorários, tendo em vista que estes profissionais já 

são remunerados pela Instituição de Ensino.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.: 334206 Nr: 4639-77.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA DISTRIB. DE MEDIC. E REPRES. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:OAB/ MS 6.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Considerando que não houve intervenção 

da parte contrária, deixo de condenar a requerente ao pagamento verba 

honorária, no entanto CONDENO-A ao pagamento das custas e despesas 

processuais, estas antecipadas.P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771042 Nr: 24093-04.2012.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IEDA BAPTISTA KLEIN SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao 

pagamento da quantia constante nos títulos acostados a inicial, no valor 

total de R$ 25.349,50 (vinte e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta centavos), qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, 

e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde o vencimento de cada 

fatura.CONDENO, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação em favor da Requerente, na forma 

prevista no artigo 85, § 2º e 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 834901 Nr: 40175-76.2013.811.0041

 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: RAIMUNDO CUSTÓRIO DOS SANTOS, MARIA NEUSA 

CARDOSO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GENÉSIA CARDOSO (OU 

GENÉSIA SILVA CARDOSO), JUAREZ MOREIRA DA COSTA, RODRIGO 

CEZAR FILHO, ALONSO ALVES FILHO, ALMIR CORREA, TEREZINHA DE 

TAL, VIÚVA DE RODRIGO CESAR FILHO, SR. FÁBIO DE TAL, PAI DE 

ALMIR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código 

de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a decisão como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890943 Nr: 23864-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDE SOUZA COELHO ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

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

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos 

do art. 487, I do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários 

advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista 

no artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficarão isentas das custas 

processuais por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, 

terão suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma dos artigos 11, § 2.º e 12 da Lei 

1.060/50P.R.I.Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

de estilo e formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 859216 Nr: 1103-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

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

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos etc.

A parte executada comparece aos autos às fls. 295/296 comprovando 

que efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor da condenação.

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta a ser indicada nos autos.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 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.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1097316 Nr: 9403-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente, às fls. 92/96, pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o executado cumpriu integralmente com o 

débito.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Com relação a expedição do alvará, deverá 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.

Após, determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890943 Nr: 23864-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDE SOUZA COELHO ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

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

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

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos 

do art. 487, I do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários 

advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista 

no artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficarão isentas das custas 

processuais por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, 

terão suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma dos artigos 11, § 2.º e 12 da Lei 

1.060/50P.R.I.Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

de estilo e formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 951452 Nr: 646-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

BANCO PANAMERICANO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - 

OAB:13256, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada para 

apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 803368 Nr: 9830-30.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO IGNACIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente para 
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contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1097316 Nr: 9403-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente, às fls. 92/96, pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o executado cumpriu integralmente com o 

débito.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Com relação a expedição do alvará, deverá 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.

Após, determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 461751 Nr: 30587-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA, DINALVA 

ORIEDE DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO ALARCÓN - 

OAB:37.007, RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer nesta secretaria e retirar 

ofício e termo de penhora expedido nos autos e levar ao Cartório, 

praticando todos os atos necessários ao registro da penhora, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 912852 Nr: 38764-61.2014.811.0041

 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: SIMONE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6.132-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 809055 Nr: 15528-17.2013.811.0041

 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: APARECIDO IGNACIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes apeladaspara contrarrazoar o 

recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 814924 Nr: 21377-67.2013.811.0041

 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: WALTER MARTINS CANTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENTICLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Impulsiono os autos para que as partes sejam intimadas para comparecer 

na perícia, bem como para levar para a perícia os seguintes documentos: 

a)prontuário do paciente; b)plano de tratamento; radiografias iniciais e 

finais (originais e digitalizadas), modelos de estudo e trabalho das arcadas 

dentárias , fotos (se houver) e demais documentos pertinentes (telefone 

da perita 99208-6613).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 831157 Nr: 36842-19.2013.811.0041

 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: LUANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

GUSTAVO CLEMENTE VILELA - OAB:220.907, GUSTAVO PINHEIRO 

GUIMARÃES PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos às partes apeladas 

(Requerente/Requerida) para apresentar suas Contrarrazões no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1157022 Nr: 34684-83.2016.811.0041

 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: SISANE VANZELLA

 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: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada para 

apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1097316 Nr: 9403-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando que o feito se encontra apto para sentença e demanda 

estudo e tempo para decisão, identifique o presente feito, com anotação 

própria e após o término da correição, volvam-me concluso para 

deliberação, em prazo não superior a 120 dias, conforme dispõe o inciso 

V do artigo 21 da CNGC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 859216 Nr: 1103-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

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

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando que o feito se encontra apto para sentença e demanda 

estudo e tempo para decisão, identifique o presente feito, com anotação 

própria e após o término da correição, volvam-me concluso para 

deliberação, em prazo não superior a 120 dias, conforme dispõe o inciso 

V do artigo 21 da CNGC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 834901 Nr: 40175-76.2013.811.0041

 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: RAIMUNDO CUSTÓRIO DOS SANTOS, MARIA NEUSA 

CARDOSO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GENÉSIA CARDOSO (OU 

GENÉSIA SILVA CARDOSO), JUAREZ MOREIRA DA COSTA, RODRIGO 

CEZAR FILHO, ALONSO ALVES FILHO, ALMIR CORREA, TEREZINHA DE 

TAL, VIÚVA DE RODRIGO CESAR FILHO, SR. FÁBIO DE TAL, PAI DE 

ALMIR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Proceda a Secretaria Judicial a devida conferência da juntada de 

documentos realizada nos autos, após, promova-se o impulsionamento 

devido.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760852 Nr: 13242-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THARTITA NUNES BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ESPINDOLA VITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12.131 OAB-MT, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Proceda a Secretaria Judicial a devida conferência da juntada de 

documentos realizada nos autos, após, promova-se o impulsionamento 

devido.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1097316 Nr: 9403-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Com essas considerações, preenchidos os requisitos legais DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora em comento e ainda, que não envie o nome da requerente 

aos órgãos de proteção ao crédito se abstendo de efetuar cobranças 

relativas ao débito discutido, até o deslinde do presente feito.DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos autos as 

provas que entender pertinente, bem como os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais, com as 

advertências prevista no § 1.º do artigo 4.º da Lei 1.060/50. CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, 

consignadas as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 96677 Nr: 12280-29.2002.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI TOMÉ ROTTA, ANA FRACALOSSI ROTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER, FRIEDA 

LISBETH LILI HELENA HANNELORE KISSLINGER, FRIEDA LISBETH LILI 

HELENA HANNELORE KISSLINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772, PAULO PASCOTTO - OAB:17.320/MT, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, CRISTINA B. KISSLINGER DA SILVA - OAB:11.009 RS, 

LUIZ CARLOS VAZ - OAB:29.751

 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793553 Nr: 47685-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA SILVA BIELISKI, KEILA DA SILVA BIELISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUZION COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 
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OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILDA SUELY GOMES 

ALVES - OAB:4041-B, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15980/MT, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12.025

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ AUGUSTO 

PIRES CEZARIO JUNIOR, para devolução dos autos nº 

47685-77.2012.811.0041, Protocolo 793553, 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1099860 Nr: 10512-77.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALBERTE APARECIDA DA SILVA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DADONA - 

OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Talles Drummond Sampaio Santos

Data da Carga:14/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 460425 Nr: 29692-89.2010.811.0041

 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: BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINO HORSTMANN LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT, MARCOS 

VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - OAB:19.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: FRANCISCO ANIS FAIADi

Data da Carga:14/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 19172 Nr: 5654-33.1998.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITA - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141.662/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ADEMIR JOEL CARDOSO

Data da Carga:14/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 454845 Nr: 26262-32.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINO HORSTMANN LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA 

GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: FRANCISCO ANIS FAIADi

Data da Carga:14/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 826233 Nr: 32174-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCARO HOTÉIS LTDA - ME

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

Data da Carga:14/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771011 Nr: 24059-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLDO BARCHET ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO - 

OAB:MT/10.248, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, JOSE ARNALDO JANSSEN 

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

OAB:14.258-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Kilza Giusti Gakeski

Data da Carga:14/08/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 803876 Nr: 10334-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSAD ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CELSO LUIS MAGALHÃES SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON GENU MACIEL DE SOUZA, GENILSON 

GENU MACIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022, MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - OAB:14109

 CERTIFICO QUE NESTA DATA EXCLUÍ O ANTIGO ADVOGADO DA PARTE 

REQUERIDA GENILSON GENU MACIEL DE SOUZA E INCLUÍ SUA NOVA 

ADVOGADA, ASSIM INTIMO NOVAMENTE ESTA PARTE DA DECISÃO 

ABAIXO COLACIONADA: Vistos etc.
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No que tange o pedido do executado de fls. 260/261, nota-se que não 

houve notícia de desocupação forçada nos autos, ou mesmo notícia de 

retenção de bens, e considerando o transito em julgado da sentença, 

opera a preclusão pro judicato, não competindo análise de questões não 

arguidas na fase cognitiva.

No mais, determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 

513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação inerente aos honorários 

sucumbenciais, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba 

honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, 

§1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 803876 Nr: 10334-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSAD ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CELSO LUIS MAGALHÃES SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON GENU MACIEL DE SOUZA, GENILSON 

GENU MACIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022, MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - OAB:14109

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A DRA. MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE PARA REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 76496 Nr: 912-96.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açoforte Construções Metálicas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO 

- OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009

 Impulsiono os autos para que as partes manifestem-se sobre a certidão 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1012456 Nr: 28574-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBERTE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA 

- OAB:19194/0, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT, 

MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE DADONA - 

OAB:OAB/MT 17.863

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Talles Drummond Sampaio Santos

Data da Carga:14/08/2018

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1025746-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAN CENTOFANTE MILHORANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025746-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JORDAN CENTOFANTE MILHORANCA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Tratando-se de Liquidação de Sentença pelo 

Procedimento Comum c/c Pedido de Exibição de Documentos, recebo a 

presente pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II, do 

Código de Processo. INTIME-SE pessoalmente a parte ré para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contestação (artigo 511, CPC). Quanto ao 

pedido de exibição de documentos formulado, considerando que o autora 

adquiriu conta(s) junto ao sistema da demandada, efetuando o pagamento 

pela aquisição da(s) mesma(s), cabível o deferimento do pedido. Posto 

isto, DETERMINO que a requerida exiba os documentos solicitados pela 

parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 

524, §4º e 5º, do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação neste momento, a qual poderá ser posteriormente designada, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito (artigo 

139, V, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021077-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021077-49.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Inicialmente insta 

consignar que por meio do decisório de ID. 8766568 foi indeferida a 

assistência judiciária gratuita. Tendo em vista que o Agravo de Instrumento 

nº 1008411-42.2017.8.11.0000, deu provimento ao pedido de justiça 

gratuita, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 09/10/2018 às 

12h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Ficam as partes intimadas por meio 

de seus respectivos procuradores. Após realizada a sessão de 

conciliação, esta restando infrutífera, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar Impugnação à Contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025977-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEI APARECIDO CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025977-41.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALCINEI APARECIDO CAVALCANTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 
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legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/11/2018 às 08h00min, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025999-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025999-02.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO 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 28/11/2018 às 08h15min, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026002-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026002-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

KATIA CRISTINA 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 28/11/2018 às 08h30min, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024963-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024963-22.2018.8.11.0041. AUTOR: SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se que a 

ação foi distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de 

Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, 

sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025119-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO)

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR JUNIOR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025119-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

REQUERIDO: PAULO CESAR JUNIOR DA SILVA Vistos etc. Recolhida as 

custas, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

09/10/2018 às 12h30min , nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. 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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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025943-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO KLUTHCOWSKY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GREISSON SOUZA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025943-66.2018.8.11.0041. AUTOR: PAULO 

KLUTHCOWSKY RÉU: GREISSON SOUZA SANTOS Vistos etc. Verifica-se 

que prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora 

que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título executivo. 

Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), 

defiro a expedição de mandado para determinar que a demandada pague 

à parte autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026073-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MASSAHARU MURAI OAB - MT0016783A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PIMENTA BERTOLIN (REQUERIDO)

JOSE VICENTE BERTOLIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026073-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BANCO DA AMAZONIA SA REQUERIDO: JOSE VICENTE BERTOLIM, 

MARIA PIMENTA BERTOLIN Vistos etc. Verifica-se que a missiva não veio 

acompanhada dos documentos necessários para o seu cumprimento. 

Posto isso, intime-se a autora a fim de colacionar cópia da petição inicial. 

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

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002186-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE VALERIO DE ALMEIDA (AUTOR)

MARIA APARECIDA ZANELLI (AUTOR)

VANIA MENDES DA SILVA (AUTOR)

VIVIANE EVA SANTANA DE CAMPOS (AUTOR)

JARED PEREIRA RIBEIRO (AUTOR)

ANTONIA PIRES LAURENTINO (AUTOR)

ANA NATALIA CARDOSO LANSANA (AUTOR)

DELCIO JOSE DARIVA (AUTOR)

PAULO ARAUJO (AUTOR)

ADENIO ALENCASTRO DE SA (AUTOR)

MARIA DE LURDES DARIVA (AUTOR)

MARIA ANALIA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR)

MARIA ESTEVAM DE CARVALHO SOUSA (AUTOR)

CELSO MARQUETTI (AUTOR)

LUIZ KLEBER CLARENTINO DE SOUSA (AUTOR)

DONIZETTI BASTOS DE LIMA (AUTOR)

ADELAIDE DOS SANTOS MORAES (AUTOR)

LUSINETE LEMOS MARQUES (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002186-43.2018.8.11.0041. AUTOR: JARED 

PEREIRA RIBEIRO, ANA NATALIA CARDOSO LANSANA, VANIA MENDES 

DA SILVA, SOLANGE VALERIO DE ALMEIDA, DONIZETTI BASTOS DE 

LIMA, MARIA ESTEVAM DE CARVALHO SOUSA, LUIZ KLEBER 

CLARENTINO DE SOUSA, MARIA DE LURDES DARIVA, DELCIO JOSE 

DARIVA, PAULO ARAUJO, ADENIO ALENCASTRO DE SA, ANTONIA PIRES 

LAURENTINO, VIVIANE EVA SANTANA DE CAMPOS, MARIA APARECIDA 

ZANELLI, ADELAIDE DOS SANTOS MORAES, LUSINETE LEMOS 

MARQUES, MARIA ANALIA SOARES DE OLIVEIRA, CELSO MARQUETTI 

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos etc. Considerando que houve 

interposição do agravo de instrumento de nº 1008895-23.2018.8.11.0000 

pela parte autora face a decisão que indeferiu a justiça gratuita e que, o 

Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu a liminar pleiteada no 

recurso, determinando o tramite normal da presente ação, até o julgamento 

do mérito recursal, recebo a presente demanda pelo procedimento comum. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/10/2018 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024229-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GOMES NERY - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT0008857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024229-08.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RENATO GOMES NERY - EPP EXECUTADO: VANDERLEI CHILANTE Vistos 

etc. Ao ID 12901485 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente 

subscrito pelos patronos das partes que possuem poderes para 
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transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, 

e, determino a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da 

obrigação. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento 

do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja necessidade de 

prosseguimento do feito em decorrência de descumprimento do acordo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024313-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JUSTINO DE ALMEIDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024313-09.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SERGIO JUSTINO DE ALMEIDA NETO REQUERIDO: AYMORE 

Vistos etc. Ao ID 11893175 as partes apresentaram petitório informando 

que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do 

feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelos patronos das partes que possuem poderes 

para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código 

de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito. Custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo 

recursal, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033238-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Espólio de Eliel Alves de Sousa (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA YARA SIQUEIRA OAB - 563.286.302-63 (REPRESENTANTE)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARJ DIAGNOSTICOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA OAB - GO38081 (ADVOGADO)

LORENA VELOSO MARTINS RODRIGUES OAB - GO32494 (ADVOGADO)

 

Processo Judicial Eletrônico – 1033238-91.2017 Visto. Diante da 

informação de óbito do autor, Eliel Alves de Sousa, defiro o pedido de Id 

13175678 para a habilitação do espólio, representado pela inventariante, 

Angélica Yara Siqueira, nos termos do art. 110, do NCPC, proceda-se as 

anotações necessárias. Após, as anotações supracitadas, intime-se a ré 

para se manifestar sobre o pedido de Id 13789075, informando o 

descumprimento da liminar Id 10510743, em 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento 

injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. E intime-se a 

parte autora para impugnar a contestação de Id 12845535, no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido os prazos supracitados, certifique-se e volte-me os 

autos conclusos para analise dos demais pedidos de Id 13789075. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009187-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA 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)

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório 

localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 

4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual 

cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 

466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar, que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 
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333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021851-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLDSON GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

PJE 1021851-16.2016 Vistos. Diante da ordem proferida nos autos do 

Recurso Especial número 1.614.721/DF (2016/0187952-6), de relatoria do 

Ministro Luiz Felipe Salomão, certifique-se o sobrestamento deste feito até 

o julgamento da controvérsia repetitiva: da possibilidade ou não de 

inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal 

estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de 

inadimplemento em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda. Intimem-se as 

partes dessa decisão, cientes de que deverão dar prosseguimento ao 

feito após a solução da Corte Superior. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016522-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RAQUEL SCRAVELLI LEITE (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)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013111-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FELIX DOS SANTOS (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013111-35.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JAILSON FELIX DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JAILSON FELIX DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 28/01/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental, falta do 

interesse de agir pela necessidade de prévio pedido administrativo, bem 

como discorre quanto ao princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral. No mérito impugna os documentos juntados, alega ausência do 

boletim de ocorrência, inexistência de provas da invalidez, manifesta 

acerca do laudo pericial, discorre sobre os valores da indenização e 

pagamento proporcional a lesão, inaplicabilidade da inversão com base no 

CDC aos beneficiários do Seguro DPVAT, necessidade de prova pericial, 

bem como quanto à correção monetária, aos juros e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, em razão de acidente de 

trânsito em que afirma ter sido vítima em 28/01/2017. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 
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Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

bem como a pendência documental, não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. No mérito, verifica-se 

que a ré impugna os documentos juntados, alegando que as assinaturas 

constantes nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, 

esta argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. A parte ré 

alega, ainda, a ausência do boletim de ocorrência, argumentando que este 

é um documento fundamental à instrução da petição inicial. Entretanto é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “O Boletim de Ocorrência na Ação de 

Cobrança de seguro obrigatório DPVAT não é indispensável se por outros 

elementos constantes nos autos for possível constatar a ocorrência do 

acidente que supostamente provocou a invalidez permanente da vítima.” 

(Apelação Cível nº 81546.2010 – Relatora: Desª. Clarice Claudino da Silva 

– 1º.12.2010) “O direito à indenização independe da realização do boletim 

de ocorrência, bastando apenas que se prove o acidente e os danos dele 

decorrentes.” (Apelação Cível nº 90481.2010 – Relator: Des. Orlando de 

Almeida Perri – 11.01.2011) Dessa forma, verifica-se que o boletim de 

atendimento juntado aos autos comprova que o autor foi vítima de acidente 

de trânsito em 28/01/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JAILSON FELIX DOS SANTOS apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do punho direito de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 120 de 552



Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 19 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016530-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA APARECIDA PLACIDA CONCEICAO CONSTANTINO (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027589-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024963-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA NOGUEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024963-56.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA DAS GRACAS SILVA NOGUEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MARIA DAS GRAÇAS SILVA 

NOGUEIRA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 08/06/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental, falta de 

interesse de agir devido à ausência de prévio pedido administrativo, bem 

como discorre sobre o principio da causalidade e a sucumbência autoral. 

No mérito alega insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, impugna os documentos juntados, 

discorre sobre os valores da indenização e pagamento proporcional a 

lesão, manifesta acerca do laudo pericial, inaplicabilidade da inversão com 

base no CDC aos beneficiários do Seguro DPVAT, bem como quanto à 

correção monetária, os juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 08/06/2017. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

bem como a pendência documental, não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 
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amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. No mérito, a parte ré 

alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando 

que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Verifica-se que a ré impugna os 

documentos juntados pela autora, alegando que as assinaturas 

constantes nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, 

esta argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. Dessa forma, 

conclui-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim 

de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito 

em 08/06/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que MARIA 

DAS GRAÇAS SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do pé esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 19 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011983-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SALES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024885-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)
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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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024885-62.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MARCOS AUGUSTO 

MARTINS DE ALMEIDA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 18/06/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, pendência 

documental, falta de interesse de agir pela necessidade de prévio pedido 

administrativo, bem como discorre sobre o princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral. No mérito impugna os documentos juntados, alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, ausência de 

comprovação do nexo causal, inexistência de prova da invalidez, 

manifesta acerca do laudo pericial, discorre sobre os valores da 

indenização, a forma de pagamento, constitucionalidade das alterações na 

lei do seguro DPVAT, inaplicabilidade da inversão com base no CDC aos 

beneficiários do Seguro DPVAT, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 18/06/2017. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir devido à necessidade de prévio pedido administrativo, 

bem como pela pendencia documental, estas alegações não prosperam, 

nos termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, 

a questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o 

princípio da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a 

questão não se amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. No mérito, 

verifica-se que a ré impugna os documentos juntados, alegando que as 

assinaturas constantes nos documentos são evidentemente diferentes. 

Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista que em 

análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, 

levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. 

A parte ré alega, ainda, a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 18/06/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MARCOS AUGUSTO 

MARTINS DE ALMEIDA apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do punho direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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 
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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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 19 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011633-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FERREIRA MARCIANO (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022718-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS GONCALO COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022718-72.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ANDRE LUIS GONCALO COUTINHO RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ANDRE LUIS GONÇALO COUTINHO, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 01/10/2015, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual em razão da ausência de prévio pedido 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 
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homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 01/10/2015. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ANDRE LUIS GONÇALO COUTINHO, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura abdominal de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

abdominal, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 20 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025396-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ROCHA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025396-60.2017.8.11.0041. AUTOR: IGOR 

ROCHA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. IGOR ROCHA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

05/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse de agir pela necessidade de prévio pedido 

administrativo, pendência documental, bem como ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, a forma de pagamento, manifesta acerca do laudo pericial, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 
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visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir devido à necessidade de prévio pedido administrativo, 

bem como a pendência documental do pedido, estas alegações não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, verifica-se que a 

ré alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, 

por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 05/07/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que IGOR ROCHA DE OLIVEIRA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior 

esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 
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No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 20 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1018133-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT0012948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1018133-74.2017 Vistos. Verifica-se que a autora pretende a 

produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, III do NCPC, 

visando a apresentação do relatório da quantidade de chips ativos e seu 

respectivo consumo, juntamente com as cópias dos contratos firmados 

com a requerida nos últimos 18 meses. A requerida junta relatório dos 

chips utilizados pela autora (Id 9280934, páginas 1 à 21), o contrato (Id 

9280951, páginas 1 a 2) e os demonstrativos para simples conferência de 

três contas de titularidade 0209490942, 02551408512 e 2114706979 (Ids 

11110601 a 11111061). Pois bem, apesar dos documentos juntados pela 

requerida, verifica-se que não foi exibido o relatório de consumo dos chips 

utilizados pela autora, constantes no Id 9280934, páginas 1 à 21, juntados 

ao processo. Assim, intime-se a ré para apresentar o relatório de 

consumo dos chips utilizados pela autora, constantes no Id 9280934, bem 

como, para esclarecer se há outros contratos firmados com a autora, além 

do contrato de Id 9280951, páginas 1 a 2, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014211-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VILARVO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014211-25.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITO VILARVO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. BENEDITO VILARVO DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 05/12/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo, principio da causalidade e a 

sucumbência autoral, pendência documental do requerimento 

administrativo, bem como a ausência de documentos essenciais a 

regulação do sinistro, vez que os documentos juntados aos autos estão 

ilegíveis. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, pagamento proporcional à lesão, manifesta acerca do 

laudo pericial, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas Nesse 
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sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte ré alega, ainda, a ausência de documentos 

essenciais a regulação do sinistro, argumentando que os documentos 

pessoais do autor juntados aos autos estão ilegíveis. Entretanto, esta 

argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que é possível fazer a leitura desses normalmente, 

motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida. No mérito, verifica-se que a ré 

alega insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando 

que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 05/12/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que BENEDITO VILARVO DE 

OLIVEIRA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 20 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026112-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEANE VIEIRA MARQUES (AUTOR)

PAULO JORGE DE OLIVEIRA BERNARDES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026112-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO JORGE DE OLIVEIRA BERNARDES, MARIA ROSEANE VIEIRA 

MARQUES RÉU: ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Visto. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de proceder a 

regularização processual referente à assinatura do autor Paulo Jorge de 

Oliveira Bernandes na procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013096-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA JANAINA DA SILVA ASSIS (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013096-66.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUANA JANAINA DA SILVA ASSIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUANA JANAINA DA SILVA ASSIS, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 27/09/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante a autora, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental, falta do 

interesse de agir pela necessidade de prévio pedido administrativo, bem 

como discorre acerca do princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral. No mérito alega ausência do boletim de ocorrência, manifesta 

acerca do laudo pericial, discorre sobre os valores da indenização e 

pagamento proporcional a lesão, bem como quanto à correção monetária, 

aos juros e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, bem como a pendência documental, não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Muito 

embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da causalidade 

e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil, pelo 

que rejeito a preliminar arguida. No mérito, a parte ré alega ausência do 

boletim de ocorrência, argumentando que este é um documento 

fundamental à instrução da petição inicial. Entretanto é sabido que o 

boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os 

demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

MORTE. ACIDENTE OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, 

NO CASO. 1. A ausência do boletim de ocorrência, por si só, não afasta o 

dever de cobertura. Tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre 

o evento morte e o sinistro ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré 

pelo pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) 

(TJ – RS – AC: 70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

de Justiça do dia 29/06/2018) Dessa forma, verifica-se que o boletim de 

atendimento juntado aos autos comprova que a autora foi vítima de 

acidente de trânsito em 27/09/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que LUANA JANAINA DA SILVA ASSIS apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 
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do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

20 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Processo Número: 1026814-33.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026814-33.2017.8.11.0041. AUTOR: 

OTAVIO AFONSO LONGHI DIEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. OTAVIO AFONSO LONGHI DIEL, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

15/10/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, os valores da indenização, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de necessidade da inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida devido à resistência a pretensão, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 
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0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 15/10/2016. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que OTAVIO AFONSO LONGHI DIEL, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura torácica de leve 

intensidade avaliada em 25%; do ombro esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de 

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

invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 100%; e 50% de invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz 

jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 20 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023581-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ELIAS SOUZA ROCHA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023581-28.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VICTOR ELIAS SOUZA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Determino a intimação do perito que atua na 

Central de Conciliação para manifestar-se sobre o pedido de 

complementação do laudo pericial ID 13956060, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de julho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023562-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA MODESTO (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023562-22.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON SOUZA MODESTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANDERSON SOUZA MODESTO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/06/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela 

necessidade de prévio pedido administrativo, principio da causalidade e a 

sucumbência autoral, pendência documental, bem como ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência não ter sido apresentado. No 

mérito alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 
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indenização, a forma de pagamento, manifesta acerca do laudo pericial, 

constitucionalidade das alterações na lei do seguro DPVAT, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir devido à necessidade de prévio pedido administrativo, 

bem como a pendência documental do pedido, estas alegações não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Muito 

embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da causalidade 

e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil, pelo 

que rejeito a preliminar arguida. Quanto à ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

de o comprovante de residência não ter sido apresentado, os artigos 319 

e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 10/06/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ANDERSON SOUZA MODESTO apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial, a parte ré tenha alegado 

litispendência, verifica-se que o processo nº 1015861-73.2018.811.0041, 

que tramita perante a 9ª Vara Cível desta Comarca, encontra-se em fase 

inicial, tendo sido protocolado em 08/06/2018, enquanto o presente feito 

fora protocolado em 31/07/2017, pelo que não merece ser acolhida tal 

alegação. Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 
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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 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 23 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009951-02.2017.8.11.0041. AUTOR: ANA 

HELENA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. ANA HELENA DA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

21/01/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental, falta do 

interesse de agir pela necessidade de prévio pedido administrativo, bem 

como discorre acerca do princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral. No mérito alega ausência do boletim de ocorrência, inexistência de 

prova da invalidez, manifesta acerca do laudo pericial, discorre sobre os 

valores da indenização e pagamento proporcional a lesão, inaplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto à correção 

monetária, aos juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

bem como a pendência documental, não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 133 de 552



processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. No mérito, a parte ré 

alega ausência do boletim de ocorrência, argumentando que este é um 

documento fundamental à instrução da petição inicial. Entretanto é sabido 

que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os 

demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

MORTE. ACIDENTE OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, 

NO CASO. 1. A ausência do boletim de ocorrência, por si só, não afasta o 

dever de cobertura. Tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre 

o evento morte e o sinistro ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré 

pelo pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) 

(TJ – RS – AC: 70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

de Justiça do dia 29/06/2018) Dessa forma, verifica-se que o boletim de 

atendimento juntado aos autos comprova que a autora foi vítima de 

acidente de trânsito em 21/01/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ANA HELENA DA SILVA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Embora em 

manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido esclarecimento 

da graduação em membro inferior esquerdo, entendo desnecessário tal 

pedido, vez que apenas protelaria o deslinde do processo, o qual 

encontra-se devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

23 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025591-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025591-45.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/02/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse de agir pela necessidade de prévio pedido 

administrativo, principio da causalidade e a sucumbência autoral, 

pendência documental, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito alega a inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os 

valores da indenização, a forma de pagamento, manifesta acerca do laudo 

pericial, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir devido à necessidade de 

prévio pedido administrativo, bem como a pendência documental do 

pedido, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. Quanto à ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão de o comprovante de residência apresentado estar em 

nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil 

estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a 

regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo 

que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 12/02/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo 

de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 
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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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 23 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023559-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX DE SOUZA SILVERIO (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023559-67.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FELIX DE SOUZA SILVERIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FELIX DE SOUZA SILVERIO, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

13/06/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio pedido administrativo, principio da causalidade e a sucumbência 

autoral, bem como pendência documental do requerimento administrativo. 

No mérito alega a ausência de cobertura técnica devido ao não pagamento 

do seguro obrigatório no prazo para vencimento, inadimplência do prêmio, 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, manifesta acerca do laudo pericial, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 
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Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. No mérito, verifica-se que a ré alega que o autor não faz 

jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do prêmio, 

entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico 

que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não 

exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: 

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 

257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 

Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento 

mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) A 

parte ré alega, ainda, a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, 

por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 13/06/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que FELIX DE SOUZA SILVERIO, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior 

direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha 

requerido complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, 

vez que apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se 

devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA 

PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO 

DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há 

que se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 
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própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

23 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032566-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032566-83.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO PAULO DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOÃO PAULO DA SILVA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

11/06/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento da diferença do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco 

reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse de agir pela satisfação da indenização em 

esfera administrativa, bem como ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

improcedência do pedido de complementação da indenização, a quitação, 

insubsistência do pedido devido à pretensão do autor já ter sido satisfeita, 

discorre sobre os valores, a forma de pagamento, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) Quanto à 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 138 de 552



requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 11/06/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOÃO PAULO DA SILVA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura abdominal 

de leve intensidade avaliada em 25%; do quadril direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

abdominal, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%; e 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do quadril direito, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). b) 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Totalizando a quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Todavia, a parte autora 

alega ter recebido o pagamento administrativo no valor de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), como consta ID 10371458, 

assim faz jus ao valor remanescente de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 23 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013931-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO ANTERO CORREA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Visto. Recebo a emenda de Id. 14531231. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Jesuino Antero Correa Faria em desfavor de Centrais Elétricas 

Mato-grossenses S.A, afirmando que é usuário dos serviços prestados 

pela ré e a partir de meados de 2017 os valores subiram 

consideravelmente, e para evitar o corte, acabou efetuando pagamento. 

Que teve o fornecimento suspenso em razão da falta de pagamento de 04 

faturas referentes ao mês de agosto de 2017, no valor de R$ 323,67 cada 

e uma de março de 2018, no valor de R$ 507,51, as quais discorda, vez 

que seu consumo não ultrapassa R$ 168,16, e que além disso, as faturas 

estão pagas. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a 

ré a restabelecer o fornecimento dos serviços, e que seja impedida de 

promover qualquer interrupção; se abster de inserir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, pelo prazo de doze meses, sob pena de 

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 extrato anexado pelo autor 

na petição de Id. 14531231, que a ré, em 2017, emitiu faturas nos valores 

de R$ 168,16, R$ 133,49, R$ 109,71, etc., mas em 2018 efetuou 

cobranças nos valores de R$ 561,44, R$ 466,78, e ainda efetua cobrança 

de quatro faturas em um mês, sendo agosto/2017 de R$ 323,67 cada, 
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demonstrando a existência de alguma irregularidade. Por outro lado, é 

notória a urgência do pedido, vez que o corte no fornecimento de energia 

elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois 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] Confira-se: 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. (TJMT, 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. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida 

pleiteada, para determinar a ré a restabelecer o fornecimento dos serviços 

no imóvel, no prazo de 24 horas, e se abstenha de inserir o nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, 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 da 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 09/10/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se 

e intime-se a parte ré para comparecer, 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, 14 de agosto 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] op. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024314-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001038-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001038-31.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MURILO SANTANA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por MURILO SANTANA DA SILVA, aduzindo que a 

sentença de ID 11168785 contem erro material e contradição, vez que não 

aplicou o valor indenizatório correto, conforme porcentagem do grau da 

lesão, quantificado em perícia médica. A embargada apresenta 

contrarrazões ao recurso, através do ID 12642597. É o relatório. Decido. 

O art. 1022 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que 

cabem Embargos de Declaração, quais sejam: ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo. Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que, de 

fato, houve equívoco acerca do quantum indenizatório, vez que a perícia 

médica concluiu que o autor possui invalidez permanente parcial 

incompleta: a) do membro inferior direito, de intensa intensidade, avaliada 

em 75%, o que resulta indenização no importe de R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos); b)do segmento da coluna 

cervical, de média intensidade, avaliada em 50%, o que resulta 

indenização no importe de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Sendo que os valores somados totalizam R$ 

8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais). Com essas 
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considerações, ACOLHO os embargos de declaração de ID 11636780, 

para constar no dispositivo da sentença a seguinte determinação: “Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da 

inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução 

funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 8.775,00 (oito mil 

setecentos e setenta e cinco reais). O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento 

danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida.” No mais a sentença permanece tal como lançada. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de julho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009809-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIL REGINA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028536-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO MOTA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028536-05.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FLAVIO AUGUSTO MOTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, 

e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA 

(ortopedista e traumatologista), cadastrado junto ao banco de dados de 

peritos do TJ/MT, no endereço Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, 

Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 

99252-2681; e-mail: marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 
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Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007046-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON SCHEFFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

EDSON EMILIO SPAGNOLLO OAB - PR0038105A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 1007046-87.2018.8.11.0041. Cumpra-se a decisão de ID 

14384594. No mais, intime-se a autora para impugnar a contestação de ID 

13703019, no prazo de 10 (dez) dias, Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

julho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035447-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Claudia Orsi Abdul Ahad OAB - SP217477 (ADVOGADO)

JULLIANA CHRISTINA PAOLINELLI DINIZ OAB - SP182302 (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036270-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE DE SOUZA CHAVES (AUTOR)

W. G. N. D. S. L. (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1026580-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036594-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS 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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034905-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RODRIGUES 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037344-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL DE CARVALHO ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034678-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036240-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL BEZERRA DE SA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035603-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034880-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010245-20.2018.8.11.0041

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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037916-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000072-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010241-80.2018.8.11.0041

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 S/A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009056-07.2018.8.11.0041

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 S/A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011576-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BALDOINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000117-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA CONCEICAO 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)
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Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLLENY OLIVEIRA RIBEIRO (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021212-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIS WANDER 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: 1021212-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

HELVIS WANDER ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido ao processo a cópia do 

pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: 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). Ocorre 

que, a parte autora juntou ao processo apenas informativo da Seguradora 

Líder informando mudanças nos pontos de atendimento do Seguro DPVAT, 

mas indicando uma lista com vários locais de atendimento pelo País, 

havendo portanto local adequado para o ingresso do pedido 

administrativo. Assim, faz-se necessária a demonstração do interesse de 

agir pela parte autora, devendo para tanto, ser esgotada a via 

administrativa, fazendo-se necessária a apresentação dos documentos 

corretos, como a tentativa de ingresso, para a correta atuação deste 

Juízo. Ante o exposto, intime-se a parte autora para que apresente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tentativa de ingresso na via administrativa, 

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 - MT, 16 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021216-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DOS ANJOS DE PAULA (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: 1021216-64.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LEONICE DOS ANJOS DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de proceder a regularização processual referente à assinatura do 

assistido no mandato, por tratar-se de menor púbere, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 16 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021218-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE ALMEIDA DA GUIA (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: 1021218-34.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDILENE ALMEIDA DA GUIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido ao processo a cópia do 

pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: 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). Ocorre 

que, a parte autora juntou ao processo apenas informativo da Seguradora 

Líder informando mudanças nos pontos de atendimento do Seguro DPVAT, 

mas indicando uma lista com vários locais de atendimento pelo País, 

havendo portanto local adequado para o ingresso do pedido 

administrativo. Assim, faz-se necessária a demonstração do interesse de 

agir pela parte autora, devendo para tanto, ser esgotada a via 

administrativa, fazendo-se necessária a apresentação dos documentos 

corretos, como a tentativa de ingresso, para a correta atuação deste 

Juízo. Ante o exposto, intime-se a parte autora para que apresente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tentativa de ingresso na via administrativa, 

cópia do prévio requerimento administrativo com o indeferimento ou o 
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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 - MT, 16 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021250-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA RITA 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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021250-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VANDERLEIA RITA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora alega ter tentado ingressar com 

pedido administrativo perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de 

Seguros de Empresas Corretoras de Seguros e de Capitalização no 

Estado de Mato Grosso), entretanto é sabido que esta não está mais 

habilitada a receber requerimentos administrativos do seguro obrigatório 

DPVAT, conforme noticiado pelo próprio sindicato, bem como pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Sendo assim, 

intime-se a 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 - MT, 16 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020161-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BARROS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL LOCACAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

Vistos. Verifica-se que as guias de distribuição não foram arrecadadas, 

assim 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 CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de julho 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021535-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RUZZENE BALDINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (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: 1021535-32.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALEX RUZZENE BALDINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido ao processo a cópia do 

pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: 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). Ocorre 

que, a parte autora juntou ao processo apenas informativo da SINCOR 

(Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização) declarando não mais realizar protocolos 

administrativos e demais atendimentos referentes ao seguro DPVAT, mas 

indicando a Seguradora Líder para tal atendimento, havendo portanto o 

local adequado para o ingresso do pedido administrativo. Assim, faz-se 

necessária a demonstração do interesse de agir pela parte autora, 

devendo apresentar os documentos corretos, como a tentativa de 

ingresso, para a correta atuação deste Juízo. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, tentativa 

de ingresso na via administrativa, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Além disso, junte ao 

processo declaração de hipossuficiência, bem como documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., sob pena de indeferimento do 

pedido. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o que 

for necessário e encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNE VARLEI BARBOSA GOMES (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021150-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (RÉU)

 

Vistos. Verifica-se que as guias de distribuição não foram arrecadadas, 

assim 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 CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de julho 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000700-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDO DOUGLAS SAMPAIO (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 
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intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1021399-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO NASCIMENTO OAB - MT1311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ELIAS DE LIMA (RÉU)

CINTHIA ANDRESSA DE LIMA (RÉU)

ANDREY DE ARRUDA HASHIMOTO (RÉU)

SUZY DARLEY DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021399-35.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA RÉU: CINTHIA ANDRESSA DE LIMA, 

ANDREY DE ARRUDA HASHIMOTO, SUZY DARLEY DE LIMA, MANOEL 

ELIAS DE LIMA Vistos. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de se manifestar acerca da realização de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme estabelece o inciso VII do 

art. 319 do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001345-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001949-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMAILTON DOS SANTOS SOARES (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021928-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOPES DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (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: 1021928-54.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO LOPES DE ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido ao processo a cópia do 

pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: 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). Ocorre 

que, a parte autora juntou ao processo apenas informativo da SINCOR 

(Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização) declarando não mais realizar protocolos 

administrativos e demais atendimentos referentes ao seguro DPVAT, mas 

indicando a Seguradora Líder para tal atendimento, havendo portanto o 

local adequado para o ingresso do pedido administrativo. Assim, faz-se 

necessária a demonstração do interesse de agir pela parte autora, 

devendo para tanto, ser esgotada a via administrativa, fazendo-se 

necessária a apresentação dos documentos corretos, como a tentativa de 

ingresso, para a correta atuação deste Juízo. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, tentativa 

de ingresso na via administrativa, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Além disso, apresente 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., sob pena de 

indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001480-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SOARES DINIZ (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 912237 Nr: 38332-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLAVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO ROGÉRIO LEÃO 

MONTEIRO, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRUIO FERREIRA - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 
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PEDROSO - OAB:6522, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JR - 

OAB:7021

 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.: 768488 Nr: 21384-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY DE CAMPOS BORGES, EMI-KA EMPREEDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI DIAS MILANI, MARCIA CRISTINA 

FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRANQUINHO - 

OAB:8644

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar seu 

interesse na relação encontrada, bem como, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106469 Nr: 13164-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CÉSAR LARA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 743657 Nr: 40650-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDIAL CONSTRUTORA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)Na hipótese de não localização de bens nas pesquisas anteriores, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.(...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 59055 Nr: 331-91.1991.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PAULO TEIXEIRA - 

OAB:1611 OAB/MS

 "(...) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o exequente 

para dar prosseguimento no feito, em cinco dias. (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 430226 Nr: 11081-88.2010.811.0041

 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: JOSE MAXIMO FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE SILVEIRA, SONIA RODRIGUES DA 

SILVA, AUGUSTO RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENDORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 827509 Nr: 33382-24.2013.811.0041

 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: VINICIUS LUAN CORREA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING 

CENTER, TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, AUGUSTO BOURET ORRO - OAB:22.974, FÁBIO 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8.083, HUMBERTO ROSSETTI 

PORTELA - OAB:91.263/MG, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63.240, VICTOR 

SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 846749 Nr: 50338-18.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS MILAGRES TELES DE MENEZES

 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 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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 725221 Nr: 20937-42.2011.811.0041

 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: AURITA JOSÉ DE ALMEIDA, LAUDENOR TELES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERREIRA LEÃO, NELSON LUIZ DE 

AMORIM, JUMAR OTAVIANO DA COSTA, JOSE MINISTRO DA SILVA, 

MARIA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade de Cuiabá - UNIC PANTANAL - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para a apresentação de impugnação à 

contestação.

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 
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intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 325681 Nr: 25635-33.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA TATYANE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Se frutífera, intime-se o credor para informar o seu interesse na 

relação encontrada, ou se negativa, também deverá se manifestar, no 

prazo de cinco dias. (...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366107 Nr: 4656-79.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE DE OLIVEIRA FONSECA, EDUARDO GOMES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL SEGUROS DE 

PREVIDÊNCIA S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123514

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDER ROBERTO 

PIRES DE FREITAS, para devolução dos autos nº 4656-79.2009.811.0041, 

Protocolo 366107, 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1147154 Nr: 30476-56.2016.811.0041

 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: MARCIO LEÔNCIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PIRES PINTO - 

OAB:77007/PR, FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - OAB:16.524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15600/MT

 Visto.

Manifeste-se a parte autora sobre o pedido de requerida de fl. 111, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de acolhimento dos embargos e 

extinção da ação com relação, também, a Gramarca Veículos Ltda..

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 297286 Nr: 12372-31.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO TEIXEIRA FILHO M-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente, 

pessoalmente, para se manifestar nos autos, no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção do feito, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026272-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA REGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE APARECIDA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando o objeto da presente e que a Resolução n. 

11/2017/TP definiu que as Varas Cíveis e Criminais irão processar as 

cartas precatórias de sua competência, determino a redistribuição do feito 

para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital, 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1017426-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS 02545006173 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Higor Henrique de Campos - MEI em 

desfavor de Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda. ME, afirmando 

que reconhece junto a ré uma dívida no valor de R$ 542,50, decorrente de 

um cheque de numeração 850017, do Banco do Brasil, o qual retornou por 

insuficiência de fundos, consequentemente teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito em razão do protesto da cártula. Requer a 

consignação do valor, e a concessão da tutela de urgência para que 

sejam determinadas as baixas das restrições. 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, não se pode verificar, 

num juízo de cognição sumária, a urgência do pedido, que não se possa 

aguardar o contraditório, vez que a dívida está pendente desde 2014 (Id. 

13750598), e as restrições inseridas desde 2015 (Id. 13899261), além 

disso, necessita de melhor análise para verificar se o valor que se 

pretende consignar é suficiente para liquidar a obrigação, até porque o 

autor não informou que o depósito seria da quantia devidamente corrigida. 

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo 

autor. No mais, defiro o depósito da quantia oferecida que deverá ser 

efetuado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

(art. 542, § único, CPC). Havendo prestações sucessivas, consignada a 

primeira, poderá o autor continuar a depositar as que se forem vencendo, 

sem qualquer formalidade, desde que o faça até 05 (cinco) dias contados 

da data do respectivo vencimento (art. 541, CPC). Após, cite-se a parte ré 

para levantar o depósito ou oferecer resposta, no prazo de 15 dias, 

contados da juntada aos autos do comprovante de citação (CPC, art. 335, 
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III), ciente de que, não contestada esta, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 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, 15 de agosto 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013931-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO ANTERO CORREA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo a emenda de Id. 14531231. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Jesuino Antero Correa Faria em desfavor de Centrais Elétricas 

Mato-grossenses S.A, afirmando que é usuário dos serviços prestados 

pela ré e a partir de meados de 2017 os valores subiram 

consideravelmente, e para evitar o corte, acabou efetuando pagamento. 

Que teve o fornecimento suspenso em razão da falta de pagamento de 04 

faturas referentes ao mês de agosto de 2017, no valor de R$ 323,67 cada 

e uma de março de 2018, no valor de R$ 507,51, as quais discorda, vez 

que seu consumo não ultrapassa R$ 168,16, e que além disso, as faturas 

estão pagas. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a 

ré a restabelecer o fornecimento dos serviços, e que seja impedida de 

promover qualquer interrupção; se abster de inserir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, pelo prazo de doze meses, sob pena de 

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 extrato anexado pelo autor 

na petição de Id. 14531231, que a ré, em 2017, emitiu faturas nos valores 

de R$ 168,16, R$ 133,49, R$ 109,71, etc., mas em 2018 efetuou 

cobranças nos valores de R$ 561,44, R$ 466,78, e ainda efetua cobrança 

de quatro faturas em um mês, sendo agosto/2017 de R$ 323,67 cada, 

demonstrando a existência de alguma irregularidade. Por outro lado, é 

notória a urgência do pedido, vez que o corte no fornecimento de energia 

elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois 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] Confira-se: 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. (TJMT, 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. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida 

pleiteada, para determinar a ré a restabelecer o fornecimento dos serviços 

no imóvel, no prazo de 24 horas, e se abstenha de inserir o nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, 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 da 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 09/10/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se 

e intime-se a parte ré para comparecer, 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, 14 de agosto 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] op. cit. pág. 131.
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ADILINO FERNANDES ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010391-95.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADILINO FERNANDES ROSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ADILINO FERNANDES ROSA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Complementação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 31/10/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

a complementação do pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

11.711,25 (onze mil setecentos e onze reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a ausência do laudo do IML. No mérito alega a 

improcedência da demanda devido o pagamento realizado 

administrativamente ter sido proporcional ao dano corporal, discorre sobre 

o quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de ausência do laudo do IML, este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 31/10/2016. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que ADILINO FERNANDES ROSA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio 

facial de leve intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Todavia, a parte autora recebeu 

pagamento administrativo no valor de R$ 1.788,75 (mil setecentos e oitenta 

e oito reais e vinte e cinco centavos), como consta ID 5871643, logo não 

há que se falar em complementação. Ressalta-se que, embora a parte 

autora tenha discordado do laudo pericial realizado na audiência de 

conciliação e postulado por nova prova pericial com avaliação mais 

detalhada das lesões, entendo desnecessário, vez que quando da 

realização ele concordou em ser avaliado, estando o presente feito 

devidamente instruído, não cabendo ao autor, apenas por discordar da 

perícia, invalidar o que foi feito, motivo pelo qual não há como prosperar tal 

pedido. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT provida por Adilino 

Fernandes Rosa em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da 

justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que 

possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027884-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PINTO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027884-85.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DANIEL PINTO DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DANIEL PINTO DE AMORIM, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

10/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 
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Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 10/07/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que DANIEL PINTO DE AMORIM, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da mão direita de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-23.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA MATOSO OAB - 022.031.651-11 (REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000894-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO VICTOR SANTANA MATOSO REPRESENTANTE: PAULA CRISTINA 

MATOSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. PAULO VICTOR SANTANA MATOSO, menor representado por 

sua genitora PAULA CRISTINA MATOSO, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

26/08/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a falta de nexo de 

causalidade entre a invalidez e o acidente automobilístico, ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 26/08/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que PAULO VICTOR SANTANA MATOSO, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 
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evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038219-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038219-66.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. LUCIANA 

GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

22/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento integral do 

seguro obrigatório, bem como das despesas médicas e suplementares no 

valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito 

alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, improcedência do pedido de reembolso por despesas médicas 

e suplementares, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 22/07/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo direito de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 
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deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas médicas e 

suplementares, verifica-se que a parte autora juntou notas fiscais 

referente a gastos com exames, cirurgia, anestesia, internação e compra 

de medicamentos (ID 11211578 e 11211615), totalizando mais de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), contudo, de acordo com o artigo 3º 

da Lei nº 6.194/74, o valor máximo de reembolso a vítima em caso de 

despesas de assistência médica e suplementares, possui como teto o 

valor mencionado acima. Assim, estando demonstrado que as despesas 

foram efetuadas em decorrência dos danos sofridos em acidente de 

trânsito e não tendo sido efetuado o pagamento na esfera administrativa, a 

parte autora faz jus ao reembolso pleiteado, no valor de R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento 

de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referente à restituição das 

despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir 

da data do efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a 

ré também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019545-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO LIAR (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019545-40.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS EDUARDO LIAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CARLOS EDUARDO LIAR, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

24/10/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, ausência 

de nexo causal, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de 

condenação, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 
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INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 24/10/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

CARLOS EDUARDO LIAR apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da mão esquerda de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036769-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

LUZIA PAULINA DE ARAUJO OAB - 580.858.311-04 (REPRESENTANTE)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036769-88.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VINICIUS ARAUJO DA SILVA REPRESENTANTE: LUZIA PAULINA DE 

ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. VINICIUS ARAUJO DA SILVA, menor representado por sua 

genitora LUZIA PAULINA DE ARAUJO, qualificado nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 10/10/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento integral do seguro obrigatório, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de 

produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, existência de regra específica sobre a matéria, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 
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à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

VINICIUS ARAUJO DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo de leve intensidade avaliada em 

25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037762-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RAMALHO PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037762-34.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CRISTIANE RAMALHO PESSOA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CRISTIANE RAMALHO PESSOA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro, conforme determinado em lei, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 22/08/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que CRISTIANE RAMALHO PESSOA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do quinto dedo do pé direito de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do quinto dedo do 

pé direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 10%. Desse modo, 10% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais), contudo a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 1.012,50 

(mil e doze reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 
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Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007037-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GONCALVES 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007037-62.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ALESSANDRA GONÇALVES 

DA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 15/12/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental 

do requerimento administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como o princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral. No mérito alega a compensação devido à 

inadimplência do prêmio, ausência de cobertura técnica em razão do não 

pagamento do seguro obrigatório no prazo para vencimento, insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, 

manifesta acerca do laudo pericial, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, não vinculação ao salário 

mínimo, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. No mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao 

recebimento do benefício devido à inadimplência do prêmio, entretanto esta 

argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 

257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 

Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento 

mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) A 

parte ré alega, ainda, insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, 

por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 15/12/2016. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que ALESSANDRA 

GONÇALVES DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 
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e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033690-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA KERISCK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033690-04.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO FERREIRA KERISCK RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FRANCISCO FERREIRA KERISCK, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 28/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, pendência documental do 

requerimento administrativo, falta de interesse processual pela ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo. No mérito alega a ausência de 

comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão, insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de falta de interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido 

administrativo, bem como pendência documental do requerimento 

administrativo, estas não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 
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(grifado) Quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, 

por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 28/08/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que FRANCISCO FERREIRA 

KERISCK, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022565-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR FERREIRA DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022565-39.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: NAIR FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. NAIR FERREIRA DA SILVA, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 20/03/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor mensurado em perícia 

médica, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 
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apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a falta de nexo causal entre a 

invalidez e o acidente automobilístico, ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 20/03/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que NAIR FERREIRA DA SILVA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura crânio facial de residual intensidade 

avaliada em 10%; do ombro direito de intensa intensidade avaliada em 75% 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%; e 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro direito, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo: a) 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 10% desse valor, ou seja, 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais); b) 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo a autora faz jus a 75% desse valor, ou 

seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 
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quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019867-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GONCALVES 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019867-60.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. JOÃO BATISTA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 09/06/2015, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor 

mensurado pela perícia médica, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse de agir pela 

ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega a ausência dos 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro devido o não 

pagamento do prêmio, ausência de provas quanto à invalidez permanente 

da parte postulante, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma 

de pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

esta não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, a ré alega que o 

autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à inadimplência do 

prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento 

pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório 

não exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – 

STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. 

Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 

70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 09/06/2015. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que JOÃO BATISTA GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio 

facial de residual intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 
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correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018862-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MATOS FERREIRA MENDES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018862-03.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABIANA MATOS FERREIRA MENDES REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. ELDER FERREIRA MENDES DE OLIVEIRA, menor representado 

por sua genitora FABIANA MATOS FERREIRA MENDES, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 24/12/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, falta de interesse processual 

pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua 

não comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de provas quanto 

à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado, aliado 

ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente 

de trânsito em 24/12/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ELDER FERREIRA MENDES DE OLIVEIRA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho direito de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 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 
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terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037526-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037526-82.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE COELHO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. JOSE COELHO DE SOUZA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 10/06/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor mensurado pela perícia 

médica, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a ausência do laudo do IML. No mérito alega a 

imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre sobre o 

quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de ausência do 

laudo do IML, este assunto será analisado com o mérito por com ele se 

confundir. No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 10/06/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOSE COELHO DE SOUZA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito de leve intensidade avaliada 

em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 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 
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suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010539-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VANDERSON VITAL (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010539-09.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO VANDERSON VITAL RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. FRANCISCO VANDERSON 

VITAL, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 22/01/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro, no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, falta de interesse de agir pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, discorre sobre o princípio da eventualidade, os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento juntado 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 22/01/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que FRANCISCO VANDERSON 

VITAL, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 
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11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022939-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022939-55.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROSALVO DE OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ROSALVO DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 19/03/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a ausência do laudo do IML. No mérito alega a improcedência da 

demanda devido o pagamento realizado administrativamente ter sido 

proporcional ao dano corporal, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto será 

analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, verifica-se 

que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

19/03/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que ROSALVO DE 

OLIVEIRA SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 
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Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora recebeu pagamento administrativo no valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), como consta ID 9154060, logo a parte 

recebeu todo o valor indenizatório a que faz jus. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT provida por Rosalvo de Oliveira Silva em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com 

fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o 

pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018510-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018510-45.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDMILSON DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. EDMILSON DA SILVA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 07/11/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor mensurado pela perícia 

médica, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária, 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 07/11/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que EDMILSON DA SILVA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 
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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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018948-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANI DANIELA MIRANDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018948-71.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RAIANI DANIELA MIRANDA GONCALVES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. RAIANI 

DANIELA MIRANDA GONÇALVES, qualificada nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 19/01/2016, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, no 

valor mensurado pela perícia médica, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse de agir pela 

satisfação da indenização em esfera administrativa. No mérito alega a 

improcedência do pedido de complementação da indenização, a quitação, 

insubsistência do pedido devido à pretensão do autor já ter sido satisfeita, 

litigância de má-fé devido a omissão de pagamento administrativo prévio, 

discorre sobre os valores, a forma de pagamento, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 
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recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 19/01/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

RAIANI DANIELA MIRANDA GONÇALVES apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da mão direita de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido o pagamento administrativo no valor de R$ 

135,00 (cento e trinta e cinco reais), como consta ID 8183193, logo faz jus 

ao valor remanescente de R$ 2.227,50 (dois mil duzentos e vinte e sete 

reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem 

fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 

426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento 

pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo 

com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A 

correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação 

dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 2.227,50 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009266-92.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIUS MARCEL ARRUDA LIRA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. LUCIUS MARCEL ARRUDA 

LIRA DE ARAUJO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 11/12/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor 

correspondente a perda funcional dos membros lesionados, e o reembolso 

das despesas em relação à aquisição de medicamentos, no valor de R$ 

136,00 (cento e trinta e seis reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, o ressarcimento 

de despesas médicas, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 
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Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 11/12/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LUCIUS MARCEL ARRUDA LIRA DE ARAUJO apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...)§ 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Quanto ao pedido 

de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, verifica-se 

que, embora a parte autora tenha alegado na petição inicial que faz jus ao 

reembolso por ter tido despesas com aquisição de medicamentos, não há 

nos autos documentos que comprovem efetivamente tais gastos, sendo 

assim, não há como esse juízo analisar este pedido. Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024018-69.2017.8.11.0041. AUTOR: 
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HEBER CESAR DA CRUZ SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. HEBER CESAR DA CRUZ SOARES, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/03/2015, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do boletim de ocorrência 

e do laudo do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de produção da 

prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de 

condenação, incidência da correção monetária, inaplicabilidade da teoria 

da inversão do ônus da prova, manifesta acerca do laudo pericial, bem 

como quanto aos juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela ausência de comprovação de entrega da documentação, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência do laudo do IML e do boletim de ocorrência, estes 

assuntos serão analisados com o mérito por com ele se confundir. No 

mérito, embora constatada a ausência do boletim de ocorrência, sabe-se 

que este não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. 

ACIDENTE OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A 

ausência do boletim de ocorrência, por si só, não afasta o dever de 

cobertura. Tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre o evento 

morte e o sinistro ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – 

RS – AC: 70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

de Justiça do dia 29/06/2018) Desse modo, o boletim de atendimento 

juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

07/03/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que HEBER CESAR 

DA CRUZ SOARES apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura torácica de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

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 

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

reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 
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danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031427-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIEF DE FREITAS MORENO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031427-96.2017.8.11.0041. AUTOR: 

NAIEF DE FREITAS MORENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. NAIEF DE FREITAS MORENO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 21/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, bem 

como falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento 

administrativo. No mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova 

pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 21/07/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que NAIEF DE FREITAS MORENO apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito de média intensidade avaliada 

em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei 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 reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e 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.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 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: 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 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.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000617-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003651-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSO DA SILVA FRANCA (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)

 

Impulsiono o feito para proceder a intimação da 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: 1003739-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico e dou fé que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004607-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004392-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO OLIVEIRA 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)

 

Certifico e dou fé que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003307-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GONCALVES CARDOSO (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)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se intempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 
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intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003913-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DE ALMEIDA FIGUEIREDO (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)

 

Certifico e dou fé que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006206-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODWLTON RAMOS DOS 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)

 

Certifico e dou fé que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004395-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE RIBEIRO (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)

 

Certifico e dou fé que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003773-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ROSA DE OLIVEIRA (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)

 

Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerida, para, no prazo de quinze dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032114-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MIRAMAR MARCIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que as contestações apresentadas pelas Requeridas, 

encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010317-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DOS SANTOS CARVALHO (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)

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013671-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ 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)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002693-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE VANUSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT0009178S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE ZACARIAS DOS REIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o lapso temporal pleiteado pela parte 

Requerente, motivo pelo qual impulsiono o feito para proceder a intimação 

da referida parte para, no prazo de cinco dias, manifestar nos autos, 

pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012273-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012273-92.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de ID nº 9290791 determino a realização de penhora on 

line no valor de R$ 60.105,06 (sessenta mil cento e cinco reais e seis 

centavos) das contas bancárias da parte executada Carlos Pedro 
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Medrado Luz – EPP “Drogaria América” para que se efetive o bloqueio de 

contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do 

crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada no ID nº 

9290933, tornando o valor indisponível. Com a resposta positiva do 

bloqueio, intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste indisponibilidade 

excessiva dos ativos financeiros. Independente do resultado do bloqueio 

intime-se o advogado da parte exequente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006285-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Diante da interposição do Recurso de Apelação pela parte 

Requerente/Apelante, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerida/Apelada para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões ao referido recurso. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1037106-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA CEARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES OAB - MT19486/O (ADVOGADO)

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE OAB - MT21439/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE RODRIGUES DE MORAIS (RÉU)

WEIMAR QUIRINO JORGE MATOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037106-77.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Acessórios 

ajuizado por Marcia Terezinha Ceará em desfavor de Weimar Quirino 

Jorge e Luciene Rodrigues de Morais. A parte autora se manifestou no ID 

nº 11868927, 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 

11868927, 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. Cuiabá/MT, 07 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027882-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA LIMITADA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037555-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA PRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037555-35.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no termo de audiência - ID 12364972, determino 

que se intime a parte requerida para manifestar quanto ao interesse na 

realização da audiência de conciliação. Outrossim, Intime-se a parte autora 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada . Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

23 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008687-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO (AUTOR)

REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO (AUTOR)

MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMED ALI HAMMOUD OAB - MT11184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE CARAMORI (RÉU)

SANDRO CARAMORI (RÉU)

CARAMORI VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

 

Certifico, diante do ERRO MATERIAL inserido na decisão proferida no id.1 

4590132 que a parte autora quem fez a juntada de novos documentos, 

motivo pelo qual publico, a decisão novamente para que a PARTE 

REQUERIDA MANIFESTE SOBRE REFERIDOS DOCUMENTOS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034529-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR CONFECCOES LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. DE REZENDE REPRESENTACOES - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010353-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 175 de 552



(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037353-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO HERBERTO NEUMANN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037353-58.2017.811.0041 Vistos, etc. As 

partes formularam acordo conforme ID nº 11564253, requerendo a 

homologação do mesmo. Ocorre que a requerida não possui capacidade 

postulatória e tampouco se encontra representada nos autos. Assim, 

antes de qualquer manifestação, intimem-se as partes a fim de regularizar 

a representação processual do requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de desconsideração do acordo apresentado. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021069-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARME SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUSINESS CONSULT - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão de decurso de 

prazo, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007620-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J BENTO DE ALMEIDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007620-47.2017.811.0041 Vistos, etc. As 

partes formularam acordo conforme ID nº 11533897, requerendo a 

suspensão do processo até o integral cumprimento. Ocorre que a 

requerida não possui capacidade postulatória e tampouco se encontra 

representada nos autos. Assim, antes de qualquer manifestação, 

intimem-se as partes a fim de regularizar a representação processual do 

requerido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desconsideração do 

acordo apresentado. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de abril de 

2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002876-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JABUR MALUF JUNIOR (EXECUTADO)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002876-72.2017.811.0041 Vistos, etc. As 

partes formularam acordo conforme ID nº 10293682, requerendo a 

homologação e extinção do feito. Ocorre que a requerida não possui 

capacidade postulatória e tampouco se encontra representada nos autos. 

Assim, antes de qualquer manifestação, intimem-se as partes a fim de 

regularizar a representação processual do requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de desconsideração do acordo apresentado. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033807-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033807-92.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada por Osmar 

Silva Soares em desfavor de ITACU Seguros. A decisão de ID nº 

10845310 determinou a comprovação do pagamento das despesas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente 

intimada, a parte autora não cumpriu com o solicitado, deixando decorrer o 

prazo sem o recolhimento dos valores. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Pois bem. Observa-se dos autos que 

embora regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação 

de ID nº 10845310. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em consideração a determinação e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito. Desta 

feita, em atendimento ao art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal 

Pleno INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com fundamento no 

art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo, 

inclusive no distribuidor. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 11 de abril de 2018. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035798-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GLEDSON MONTEIRO CATELAN (RÉU)

SIMPLES CONTABIL EIRELI - ME (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035798-06.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Marcos Vilela de Freitas em 

desfavor de Simples Contábil Ltda.. A decisão de ID nº 11070547 

determinou a comprovação do pagamento das despesas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte 

autora não cumpriu com o solicitado, deixando decorrer o prazo sem o 

recolhimento dos valores. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação de ID nº 

11070547. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em consideração a determinação e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito. Desta 

feita, em atendimento ao art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal 

Pleno INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com fundamento no 

art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo, 

inclusive no distribuidor. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 11 de abril de 2018. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001167-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDA FESTA AVALLONE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001167-36.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos os comprovantes dos 

pagamentos das parcelas informadas no Id nº 8281625, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de abril de 

2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015004-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MAURICIO ROBORTELLA BOSCHI PIGATTI OAB - SP93254 

(ADVOGADO)

FLAVIA MACHADO CORCHS OAB - SP292218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES OAB - RJ110352 (ADVOGADO)

PEDRO MARCOS AMUD BULCAO OAB - RJ128792 (ADVOGADO)

VINICIUS COSTA FERNANDES OAB - RJ168808 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a parte Reclamada ofereceu Embargos à Monitória e 

Reconvenção tempestivamente, motivo pelo qual impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de quinze dias, 

impugnar a peça de defesa apresentada, bem como contestar a citada 

reconvenção. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982518 Nr: 15249-60.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE SOUZA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DIAS DE MOURA, JANUARIO 

DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FABIANA LEAO DE 

BARROS - OAB:12366-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/O

 Vistos, etc.

 Considerando o indeferimento de prazo para juntada de provas por 

ocasião da audiência de instrução, conforme termo de fls. 101, determino 

o desentranhamento dos documentos de fls. 134/141, devolvendo-os a 

parte requerida.

Cumpridas as determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos 

para sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964125 Nr: 6577-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR FIDELIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146

 Vistos, etc. Defiro o pedido do autor, decorrido o prazo, com o sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Saem os presentes 

intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994518 Nr: 20830-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA, VERENICE 

VERGINASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Alexandre Sodré 

Andrade - OAB/MT 15.173-B - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061132 Nr: 51485-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DE JESUS LIMA, LETICIA DELMIRO DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEURY KETLIN DE ARAUJO 

OLIVEIRA - OAB:OAB 20.127/o, THIAGO FIORENZA DE SOUZA - 

OAB:8352

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

OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113801 Nr: 16263-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAMIRIS JORDANA CABRAL DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

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

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094623 Nr: 8263-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON HUDSON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GONÇALVES JUNIOR, 

SILVIO NATAL FORMEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BIRAL FRANCO - 

OAB:268.004/SP

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 286/290.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 286/290.

Antes de qualquer manifestação a respeito do pedido de fls. 280/281, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos o documento que comprove a propriedade do bem penhorado e a 

inexistência de ônus do mesmo, requerendo o que entender de direito.

Após, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do pedido de alienação do bem, requerendo o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990096 Nr: 18550-15.2015.811.0041

 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: DEUSDETI PEDROSO NEVES FILHO, MARIA DOS 

SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON LEITE LUCAS PEREIRA, OESTEMIX 

CONCRETO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495

 Vistos, etc.

Considerando a ausência de citação do requerido Jackson Leite Lucas 

Pereira, determino o cancelamento da audiência designada.

Intime-se a parte requerida Oestemix Concreto Ltda. para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço do requerido Jacson Leite Lucas 

Pereira.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094306 Nr: 8132-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICISSIMO BOLIVAR DA FONSECA, ROSANGELA 

FATIMA RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L OPERAÇÕES IMOBILIARIAS 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME, SIRLEI RODRIGUES 

PEREIRA, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA, 

LURDES MACHADO DANTAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA DE CARVALHO 

- OAB:3733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:18002-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811, RITA DE CASSIA 

BUENO DO NASCIMENTO - OAB:16872/E

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 297/298 e a ausência de tempo hábil para o 

cumprimento do ato, redesigno a audiência de instrução para o dia 

13/03/2019, às 14:00 horas.

Intimem-se as partes.

Defiro o pedido e determino a intimação da requerida SL Operações 

Imobiliárias Construções e Operações Eireli EPP (Ideal Imóveis), via Oficial 

de Justiça.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1156727 Nr: 34586-98.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDINO BENEDITO TRINDADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960295 Nr: 4950-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISVALDO PEREIRA DOS SANTOS

 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:8.506-A

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

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1016366 Nr: 30277-68.2015.811.0041

 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: OSDOMAR TIAGO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1011094 Nr: 28051-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000687 Nr: 23749-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

E.P.P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJS CONSTRUTORA EIRELLI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via RENAJUD, para em 5 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995691 Nr: 21319-93.2015.811.0041

 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: MARISTELA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992688 Nr: 19721-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DIAS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1086308 Nr: 4445-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESTON CONSTRUÇÃO HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DIAVAN DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

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

OAB:11210-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093266 Nr: 7609-69.2016.811.0041

 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: HENRIQUE FELIPE DE SOUZA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999736 Nr: 23346-49.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMA DA SILVA ROHDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CEZAR RODHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12.972-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1011094 Nr: 28051-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 90 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 11.927,19 (onze mil novecentos e vinte e sete reais e 

dezenove centavos) das contas bancárias da parte executada União Total 

Engenharia Ltda. (CPF nº 08.032.679/0001-02) para que se efetive o 

bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação 

integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à 

fls. 91, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.
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Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957465 Nr: 3791-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PIVA MOURATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 91/93 e determino a realização de buscas por meio 

do sistema RENAJUD, para a localização de bens em nome da parte 

executada André Piva Mourato (CPF nº 023.226.861-40) e, caso sejam 

localizados, determino a imediata restrição dos mesmos, no limite do valor 

do débito.

Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003861 Nr: 25058-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRACAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DOS ANJOS FERNANDES 

JUNIOR - OAB:3214-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Leandro Martins Parreira 

- OAB/MG 86.037 - OAB:, Dr.ª Bárbara Queiroz Borges Testa - 

OAB/MG 83.492 - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 106 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 58.756,01 (cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta e seis 

reais e um centavos) das contas bancárias da parte executada Consórcio 

Mendes Júnior – ENPA – Contécnica (CNPJ nº 18.156.803/0001-03) para 

que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até 

a satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo 

atualizada à fls. 106, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1086308 Nr: 4445-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESTON CONSTRUÇÃO HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DIAVAN DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

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

OAB:11210-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 88/89 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 217.799,97 (duzentos e dezessete mil setecentos e 

noventa e nove reais e noventa e sete centavos) das contas bancárias da 

parte executada Diego Diavan de Andrade (CPF nº 029.865.489-03)) para 

que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até 

a satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo 

atualizada à fls. 90/92, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994518 Nr: 20830-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA, VERENICE 

VERGINASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Alexandre Sodré 

Andrade - OAB/MT 15.173-B - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 112/114 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 18.614,01 (dezoito mil seiscentos e quatorze reais e um 

centavo) das contas bancárias da parte executada Paulo Roberto Campos 

(CPF nº 170.239.046-20) para que se efetive o bloqueio de contas por 

meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito 

exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 115/118, 

tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000687 Nr: 23749-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

E.P.P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJS CONSTRUTORA EIRELLI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo para a 

apresentação de embargos à execução.
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Defiro o pedido de fls. 73/74 e determino a realização de buscas por meio 

do sistema RENAJUD, para a localização de bens em nome da parte 

executada WJS Construtora Eireli – EPP (CNPJ nº 17.600.307/0001-26) e, 

caso sejam localizados, determino a imediata restrição dos mesmos, no 

limite do valor do débito.

Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1153693 Nr: 33318-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLIVAR BUFULIN, CID IMOVEIS EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO CESAR PESARINI, SÔNIA PESARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 64/65 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 35.990,49 (trinta e cinco mil novecentos e noventa reais e 

quarenta e nove centavos) das contas bancárias da parte executada 

Marco Cesar Pesarini (CPF nº 496.792.871-49) e Sonia Pesarini (CPF nº 

161.938.221-00) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

conforme planilha de calculo atualizada à fls. 66, tornando o valor 

indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro o pedido e determino a retificação da capa dos autos, para constar 

no polo ativo da demanda o Espólio de Bolivar Bufulin, representado por 

Ricardo Augusto Aschar Buffulim

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990584 Nr: 18739-90.2015.811.0041

 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: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRISAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SUPLEMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Diante do decurso do lapso temporal deferido nos autos, impulsiono o 

feito para proceder a intimação da parte autora para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004891 Nr: 25486-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORÉCIO MENDES DE BRITO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, JOANA APARECIDA COLETI, MARIO 

JOEL MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003395-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CLAUDIA BENATTI SPENGLER (AUTOR)

PAULO MARCIO SPENGLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003395-81.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela c/c Danos 

Materiais c/c Danos Morais ajuizada por Paulo Márcio Spengler e Patrícia 

Cláudia Benatti Splenger em desfavor de Saga Pantanal Comércio de 

Veículo Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda. O requerido Ford Motor 

Company Brasil Ltda foi citado e apresentou contestação ID 6069457, 

requerendo o julgamento improcedente da ação. A requerida Saga 

Pantanal Comércio de Veículo Ltda em sua contestação ID 9091224, 

alegou carência da ação, ilegitimidade passiva ante a identificação do 

fabricante, pedido de danos morais oriundos do fato do produto, 

pugnando, no mérito, pelo julgamento improcedente do pedido. Impugnação 

ID 9204153. Impugnação às fls. 92/98. Passo a sanear o feito. Pois bem, 

quanto a preliminar de carência da ação pela ilegitimidade passiva da 

concessionária, fabricante e montadora, seja pela identificação do 

fabricante do produto com vício oculto também no polo passivo da ação, 

ou pela alegação de que não seria responsável por indenização 

decorrente de fato do produto, entendo que, nos termos do artigo 18 do 

CDC, é solidária a responsabilidade de todos os que tenham intervindo na 

cadeia de fornecimento do produto pelos vícios que este apresentar. 

Trata-se de responsabilidade solidária do fabricante da montadora e do 

comerciante, a teor do art. 18 do CDC. O fabricante e a 

concessionária/revendedora são responsáveis de forma solidária por 

danos advindos de vícios no bem, uma vez que ambas estão inseridas no 

conceito de "fornecedor" (artigo 3º, do CDC), conquanto a parte autora 

esteja inserida como "consumidora" do produto. Em caso semelhante, a 

tese apresentada já havia sido afastada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, razão pela qual transcrevo excerto da decisão, visto que se 

amolda ao caso em debate: “O primeiro recurso de apelação, juntado às 

fls. 186/191, tem como único pedido a pretensão de reconhecimento da 

ilegitimidade passiva da empresa GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA lide originária, tudo com apoio no art. 13, I, do CDC. É que 

a apelante entende, diante da possibilidade de identificação da empresa 

fornecedora do produto, cujo vício restou reconhecido, que não mais 

poderia figurar como demanda, sendo que essa responsabilidade cabe 

apenas à empresa GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. Realmente, a 

apressada interpretação gramatical do dispositivo citado poderia, 

equivocadamente, dar ensejo ao reconhecimento da ilegitimidade da 

empresa GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, posto que a 
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discussão da ação lida com autos vício do produto. Cabia aqui anotar, 

diante da tese sufragada, que no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor a responsabilidade pela qualidade biparte-se na exigência de 

adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar 

dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a 

responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os 

defeitos de segurança (art. 12 a art. 17) e, de outro, a responsabilidade 

por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por 

inadequação (art. 18 a art. 25). Tal distinção é primordial para se confirmar 

que, no caso em exame, discute vício apresentado pelo automóvel 

comprado pela empresa FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMÁTICA 

LTDA, motivo pelo qual, com esteio no art. 18, I, do CDC, a parte 

consumidora pode acionar tanto fornecedor como o comerciante que 

vendeu a mercadoria, veja-se: “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas.” O colendo Superior 

Tribunal de Justiça teve oportunidade de abordar a matéria, decidindo o 

seguinte: “Código de Defesa do Consumidor. Compra de veículo novo com 

defeito. Incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 

Responsabilidade solidária do fabricante e do fornecedor. Indenização por 

danos materiais e morais. Precedentes da Corte. 1. Comprado veículo 

novo com defeito, aplica-se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor 

e não os artigos 12 e 13 do mesmo Código, na linha de precedentes da 

Corte. Em tal cenário, não há falar em ilegitimidade passiva do fornecedor. 

2. Afastada a ilegitimidade passiva e considerando que as instâncias 

ordinárias reconheceram a existência dos danos, é possível passar ao 

julgamento do mérito, estando a causa madura. 3. A indenização por 

danos materiais nos casos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor 

esgota-se nas modalidades do respectivo § 1º. 4. Se a descrição dos 

fatos para justificar o pedido de danos morais está no âmbito de 

dissabores, sem abalo à honra e ausente situação que produza no 

consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade, o dano 

moral não é pertinente. 5. Recurso especial conhecido e provido, em 

parte.” (REsp 554.876/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17-02-2004, DJ 03-05-2004 p. 

159) Dessa forma, tendo que os autores optaram por colocar a empresa 

comerciante no pólo passivo da demanda, não havendo negativa de venda 

do veículo e pairando a discussão sobre vício do produto, não há como 

afastar a legitimidade da empresa GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA ante a sua responsabilidade solidária, estatuída pelo art. 

18 do CDC.” (TJMT, APELAÇÃO Nº 19376/2010 - CLASSE CNJ - 198 - 

COMARCA CAPITAL, Data de Julgamento: 28-04-2010) A impugnação à 

Justiça Gratuita já foi objeto de análise, não tendo trazido a requerida 

Hyundai novos elementos a ensejar uma modificação na sentença já 

exarada às fls. 1031851. Com estes fundamentos, REJEITO as 

preliminares suscitadas pelas requeridas Saga Pantanal Comércio de 

Veículos Ltda. e Hyundai. No mais, as partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou outras preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito. Fixo 

como ponto controvertido a existência do problema/vício alegado; a 

existência de defeito de fabricação, os danos sofridos em razão dos 

problemas apresentados; ocorrência e extensão do dano moral e material 

alegado; nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta das 

requeridas; culpabilidade, grau de culpabilidade; condições/porte 

econômico das partes, a existência de negligencia e imperícia por parte 

das requeridas. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015010-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA DA SILVA GRUBER (AUTOR)

ALCEU GRUBER JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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 1015010-05.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Gilmara 

da Silva Gruber e Alceu Gruber Júnior em desfavor de Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes S/A. Em sede de contestação a requerida alegou a 

ilegitimidade passiva, ponderando serem os legitimados a Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte e a empresa CVC Brasil Operador e Agencia 

de Viagens. Impugnação ID 9611476. Passo a sanear o feito. No que tange 

a alegação de ilegitimidade passiva da requerida é notório que, dadas as 

características dos grandes conglomerados econômicos, integrando 

formalmente ou não grupo de sociedades, apresentam-se eles ao público 

e a clientela como empresa única, frequentemente sob denominação 

similar ou abreviada. Em tais condições, a diferenciação entre as pessoas 

jurídicas, conquanto inegável do ponto de vista técnico-jurídico, tem de ser 

desconsiderada nas relações com pessoas às quais tal diversidade não 

se dá a conhecer. Assim, é aplicável a teoria da aparência para 

reconhecer-se a legitimidade passiva de empresa, diversa da que 

contratou, mas do mesmo grupo econômico. Isto posto, REJEITO a 

preliminar. No mais, verifico que as partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito e fixo como ponto 

controvertido a comprovação da ilegalidade na conduta da parte 

requerida, a comprovação da existência de ato passível de indenização, a 

extensão do dano, o nexo causal, culpabilidade, grau de culpabilidade; 

condições/porte econômico das partes, a existência de negligencia por 

parte da requerida. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014390-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014390-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SANDRO 

SOARES DA SILVA (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo) Vistos... Recebo a emenda a inicial ID 14171597, somente no que 

tange a notificação extrajudicial e o protesto, já que o contrato juntado 

ainda se encontra ilegível em alguns pontos da pagina 1, bem como em 

tamanho reduzido. Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos cópia do contrato legível e em 

tamanho padrão, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016884-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016884-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: RAQUEL DA SILVA SOUZA (Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. - Paulo) Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 

14243284, 14243302 e 14243314. Da análise dos autos, verifica-se que a 

notificação foi devolvida em face da ré não ser procurada no local de 

residência, ou seja, não há entrega do correio e o protesto se deu via 

edital, portanto, não esgotados os meios para regular cumprimento de ato 

imprescindível para apreciação da liminar. Desta feita, concedo o prazo de 

15 dias para cumprimento regular do ato acima sob pena de extinção. 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1005755-78.2018.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE 

PELO MOTIVO “RUA INEXISTENTE” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA 

NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 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. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.”Não demonstrado o efetivo recebimento da 

notificação extrajudicial pelo motivo “rua inexistente” e considerado que o 

credor tinha acesso a outros possíveis endereços do devedor para a 

efetiva notificação, não resta comprovada a mora, necessária à busca e 

apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada a 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3º, do CPC. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) Transcorrido, 

certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito CUIABÁ, 15 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016618-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIRSLEY WEISS DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016618-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WIRSLEY WEISS DE 

CAMPOS (Constatei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo) 

Vistos... Procedo neste ato a anotação do causídico do banco ANTONIO 

SAMUEL DA SILVEIRA. Indefiro o pleito de suspensão do processo 

contido no ID 14314981. Intimo novamente o autor para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a 

devida constituição em mora da parte adversa, bem como planilha de 

débitos legível. Saliento que pedidos de dilação de prazo e/ou protelatórios 

não serão deferidos/conhecidos e poderão dar azo a aplicação da multa 

do artigo 77 do CPC. Transcorrido o prazo, não cumprido, certificado, 

concluso para extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013778-84.2018.8.11.0041

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:

JOHNATHAN ALVES MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013778-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOHNATHAN 

ALVES MACIEL (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) 

Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 14107004, 14107017 e 14107024. 

Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial contida no 

ID 13299467 foi encaminhada para endereço diverso do contido no 

contrato e recebida por terceiro, sem que o autor comprovasse a tentativa 

frustrada no endereço contratual. Ademais, verifico que a planilha de 

débitos contida no ID 13299493 foi juntada em tamanho reduzido, o que 

dificulta sua visualização e entendimento, e que o contrato (ID 13299481) 

está parcialmente legível. Desta feita, intimo a autora para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos tentativa frustrada de 

notificação no endereço do contrato ou documento que comprove a 

mudança de endereço do devedor, planilha de débitos em tamanho padrão 

e contrato legível, tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de 

agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016184-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016184-78.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EVERTON 

MARQUES DA SILVA (Verifiquei que as custas foram recolhidas. Paulo) 

Vistos... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão, ajuizada por 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

EVERTON MARQUES DA SILVA. Após consulta ao sistema PJE foi 

localizada uma “ação de revisional contratual com pedido liminar” nº 

1021679-06.2018.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, a qual possui as mesmas partes e 

discute o mesmo contrato desta. Portanto, mister se faz averiguar a 

conexão, que se dá diante de a identidade de causa de pedir, já que 

discutidas em ambas a mesma relação jurídica, sendo de interesse público 

o trâmite em conjunto, com fito de evitar a prolação de decisões 

conflitantes. A referida ação revisional foi distribuída em 17 de julho de 

2018, enquanto a presente ação foi distribuída em 12 de junho de 2018. 

Desta feita, na forma do artigo 59, que determina, independente da 

Comarca em que distribuído o processo, que “O registro ou a distribuição 

da petição inicial torna prevento o juízo”, oficie-se ao Juízo da 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário solicitando a remessa dos autos PJE n° 

1021679-06.2018.8.11.0041 a este juízo para análise em conjunto. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014255-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 183 de 552



AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SALVADOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014255-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE 

SALVADOR DOS SANTOS (Verifiquei que as custas inicias foram 

recolhidas. Paulo) Vistos... Procedo neste ato a anotação da causídica da 

instituição financeira Maria Lucília Gomes. No despacho de ID foi 

determinado que o autor emendasse a inicial, acostando aos autos 

documento que comprove a devida constituição em mora da parte 

adversa. Ao se manifestar no ID 14139354 o autor requereu dilação de 

prazo de 60 dias, o qual indefiro. Desta feita, concedo ao autor novo 

prazo de 15 dias para que emende a inicial, regularizando a situação fática 

descrita no despacho anterior, sob pena de extinção. Saliento que novos 

pedidos protelatórios e/ou de dilação de prazo não serão 

conhecidos/deferidos, bem como darão azo a aplicação da multa do art. 

77 do CPC. Transcorrido o prazo, não cumprido, certificado, concluso para 

extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013132-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO ANTONIO DA COSTA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013132-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDMUNDO 

ANTONIO DA COSTA JUNIOR (Verifiquei que a guia de custas iniciais foi 

recolhida. Paulo) Vistos... Procedo neste ato a anotação da causídica da 

instituição financeira Maria Lucília Gomes. No despacho de ID 13523826 o 

autor foi intimado para emendar a inicial, acostando aos autos documento 

que comprove a constituição em mora do devedor. Ao se manifestar no ID 

13991974 o autor requereu dilação de prazo de 45 dias, tendo em vista o 

envio de nova tentativa de notificação via postal. Desta feita, 

considerando que o pedido foi feito em 04/07/2018, concedo ao autor 

novo prazo de 15 dias para cumprimento do disposto no despacho 

anterior, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011117-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIDIS S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS BRAGA LTDA - EPP (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011117-69.2017.8.11.0041. DEPRECANTE: BANCO FIDIS S/A 

DEPRECADO: TRANSPORTES RODOVIARIOS BRAGA LTDA - EPP Vistos. 

Tratam-se os autos de pedido avulso de busca e apreensão, cujo 

processo de origem tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Pelotas/RS 

sob o n° 0027407-65.2014.8.11.0037. Em consulta à ação originária, 

verifica-se que a mesma encontra-se em carga com o juízo de 2° grau, 

pendente de análise do recurso interposto. Desta feita, oficie-se ao juízo 

de origem para informar do ingresso desta, bem como, para informar se há 

recurso com efeito suspensivo a impedir o cumprimento da liminar. Em 

caso de silêncio no prazo de 30 dias, arquivem-se e comunique-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034511-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO OAB - DF12151 (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORAIDE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034511-08.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: ORAIDE DA SILVA Vistos. Da análise dos autos, verifico que 

apesar de o autor afirmar na petição de ID. 14475301 que as partes 

firmaram acordo, pugnando por sua homologação e suspensão, o termo 

não se fez presente aos autos. Assim, intimo a parte autora para, em 15 

dias proceder à juntada do referido termo de acordo devidamente 

assinado pela parte adversa, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse na resolução do feito. Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se o autor via correio com aviso de recebimento, para 

proceder em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 

de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011510-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

ITAPAJE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar acerca de Avisos de Recebimento negativos ( ID. 

14756551, 147003891 ). Cuiabá-MT, 15 de agosto 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: 1002234-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANTOANI E MANTOANI LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar acerca de Aviso de Recebimento negativo ( ID. 

14756145 ). Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 364329 Nr: 2461-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE APARECIDA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 (...) Não obstante ao teor das arguições da excipiente de fls. 99/102, 

nota-se do simples compulsar dos autos que os questionamentos 

aventados por ela não merecem prosperar, haja vista que o presente feito 

pende de liquidação/cumprimento quanto à sentença de fls. 47/50. 

Ademais, ao dissertar sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior, em 

“Curso de Direito Processual Civil”, 33ª edição, Volume II, p. 267: “O que se 

reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la 

sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver 

necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de 

pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à 

análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do 

procedimento regular dos embargos”. Além do mais, é consabido que o 

meio adequado de defesa na ocasião do cumprimento de sentença é a 

impugnação, na qual poderão ser alegadas as matérias do art. 525 do 

Código de Processo Civil/2015. In casu, a instituição financeira optou por 

não apresentar a impugnação e sim a exceção de pré- executividade. 

Nesse sentido, vejamos: “EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO EM TORNO DO 

QUANTUM DA CONDENAÇÃO – NÃO CABIMENTO. Deve ser rejeitada a 

exceção de pré-executividade que, ao contrário de enfocar a ausência de 

condição da ação, ou a existência de vício que possa até ser reconhecido 

de ofício pelo julgador, pretende discutir o valor exigido na fase de 

cumprimento da sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0693.07.062882-3/001 - COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES - 

AGRAVANTE(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGRAVADO(A)

(S): TOMÁZ SALINA RIBEIR -TJMG (...)”. Assim, é evidente que a exceção 

apresentada às fls. 99/102 não merece guarida, razão pela qual dela NÃO 

CONHEÇO. Outrossim, ante a evidente necessidade de liquidação, 

DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a AFERIÇÃO 

do valor real devido nestes autos. Com a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para que se manifestem, no prazo de 15 dias. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 806785 Nr: 13270-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUCAS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:16.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Medida Cautelar de Exibição de Documento com 

Pedido Liminar em fase de cumprimento de sentença ajuizada por 

BENEDITO LUCAS DA SILVA em face de BANCO VOTORANTIM S/A.

A sentença de fls. 42/43 julgou procedentes os pedidos formulados pelo 

autor, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em R$ 500,00.

Às fls. 71/77 o requerido apresentou alguns documentos, razão pela qual, 

o requerente foi intimado para se manifestar, contudo, quedou-se silente.

Ademais, às fls. 55/60 os causídicos do requerente pleitearam pelo 

cumprimento de sentença no que tange aos honorários advocatícios.

Desta feita, intimo o requerido/executado, via DJE, para, no prazo de 15 

dias efetuar o pagamento do valor de R$ 500,00 (montante que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para realização 

de pesquisa por meio do Bacenjud, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 423058 Nr: 7683-36.2010.811.0041

 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: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR TRIQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:26.856/PR, José Carlos Skrzszowski Junior - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20719/O

 Vistos etc.

Ante os termos da informação de fls. 114 e, considerando se tratar de 

trabalho pericial a ser realizado na Comarca de Tapurah, procedo a 

substituição do perito grafotécnico por MÁRCIO ALEXANDRE PRADO 

MONTEIRO DA SILVA, com endereço à Rua das Ipoméias, 1201 – Setor 

Industrial Norte, SINOP/MT, fone (66) 9995-0327.

Notifique-se o perito para, aceitando o encargo, que apresente proposta 

de honorários, cumprindo-se integralmente o disposto às fls. 76, que ora 

colaciono:

 “Intime-se-o da nomeação, bem assim para apresentar proposta de 

honorários, incluindo-se os valores necessários ao deslocamento à 

Comarca de Tapurah/MT, para a colheita do material gráfico.

Em seguida, intime-se a instituição financeira para, no prazo de 15 dias, 

efetuar o depósito da verba honorária, sob pena de sofrer as 

consequências de seu ônus probatório, o mesmo se falando quanto à 

parte ré, que deve apresentar ao perito toda a documentação quando por 

este solicitada.

Cumpridos os atos acima, conclusos para designação do início dos 

trabalhos.”

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 914563 Nr: 39868-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO RODRIGUES BRANDÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isso, HOMOLOGO o LAUDO PERICICIAL GRAFOTÉCNICO e, via de 

consequência, ante a substanciosa análise em relação à assinatura de 

ADALBERTO RODRIGUES BRANDÃO, grafando-a como AUTÊNTICA, 

JULGO IMPROCEDENTE esta ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos materiais e morais proposta por ADALBERTO 

RODRIGUES BRANDÃO em face de BANCO ITAULEASING S/A, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, 

suspendo pelo prazo de cinco anos em virtude da concessão das 

benesses da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as cautelas de praxe.Sem prejuízo, remetam-se cópia dos autos ao 

Ministério Público Estadual para as providências que entender 

cabíveis.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 900463 Nr: 30173-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR JOSE DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 131/132.

Sendo assim, nos termos da n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não 

recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 
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expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e retirar o edital de citação expedido às fls. 131/132, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 875729 Nr: 13914-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDELL DE PAULA METRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, ressaltando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de bloqueio do valor do bem pela Tabela Fipe (extrato em anexo), 

aplicação da multa disposta no artigo 77 do CPC e extinção por manifesto 

desinteresse.Após, expeça-se mandado de citação ao endereço da 

exordial.Encaminhado o feito à aplicação da regra do artigo 485 do CPC, 

torna-se ilegal a manutenção do bem em mãos do Banco, contudo, não há 

como retornar ao status quo ante.Desta feita, em caso de silêncio, 

intime-se o requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação(...).De outro lado, CASO A 

DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, em celebração ao princípio da 

celeridade processual, proceda-se a citação editalícia do requerido, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 766872 Nr: 19663-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERILA MARTINS DOS SANTOS

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...)Às fls. 66 o credor pugnou pela realização de BACENJUD com o fito 

de bloqueio de ativos financeiros em nome da devedora(...)Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.No mais(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da devedora passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens da devedora(...)Consigno que as declarações foram 

regularmente arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo 

Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XXXVI). No mais, 

considerando o pleito de fls. 67/69, intimo o Banco, via DJE, para que traga 

aos autos a cópia da nota fiscal de venda do veículo objeto desta ação, no 

prazo de 15 dias, sob pena de auferir o valor remanescente nos termos 

da tabela fipe (em anexo).Com ou sem a juntada da nota fiscal de venda 

do bem, intime-se a douta Defensoria Pública para que proceda a feitura 

dos cálculos, utilizando, para tanto, o valor venal da Tabela FIPE – extrato 

em anexo.Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que 

se manifestem, no prazo de 15 dias.Sem prejuízo, intimo o exequente para 

se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar 

bens passíveis de serem penhorados, no mesmo prazo acima e/ou 

requerer o que entender de direito.Em seguida, conclusos para 

deliberaçõesCumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 931566 Nr: 50169-94.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FURTADO GOMES - 

OAB:8335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos, etc.

Em atenção a manifestação do embargante de fls. 16/22, CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita no termos do art. 99, §3º do CPC/2015 

ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se 

comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais a sua concessão (fls. 22 dos autos de código nº 931571).

Ademais, nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, procedo à inclusão do patrono do Banco MAURO PAULO 

GALERA MARI no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 799764 Nr: 6192-86.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA, RENATA RIOS 

PEREIRA SCHOLER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ROBERTO ALVES PEREIRA 

DA SILVA e RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER em face de ITAÚ 

UNIBANCO S/A, e condeno os embargantes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em que fixo em R$ 

1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.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.: 805731 Nr: 12199-94.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ALVES - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOEL ALVES - 

ME e JOEL ALVES em face de BANCO BRADESCO S/A, para determinar a 

redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo 
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BACEN em 1,53% ao mês e 19,95% ao ano, cabendo o processamento do 

cálculo de atualização do débito, após o trânsito em julgado desta ação, 

nos autos da Execução código 756165 em apenso.Por ter o embargado 

decaído de parte mínima, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1061435 Nr: 51616-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 62.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

62, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1147519 Nr: 30625-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FLAVIO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 62.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

62, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 361145 Nr: 31253-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÁLIA CARVALHO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A/MT, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO FINASA S/A em face de AMALIA 

CARVALHO DE ANDRADE, 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 a ré pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas.P. 

I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1146685 Nr: 30291-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACA CAR LOCADORA DE VEICULOS 

EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO S/A em face de 

JOACA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - ME, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva 

dos bens descritos 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 fixo 

em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 825698 Nr: 31673-51.2013.811.0041

 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: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, DOMINGOS 

KENNEDY GARCIA SALES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ..Feitas essas considerações, determino o retorno dos autos ao perito 

para que esclareça os seguintes pontos, com o recálculo do débito:- 

especificar em quais folhas dos autos foram acostados cada um dos 

contratos, e se todos os pactos elencados na peça vestibular foram 

devidamente coligido aos autos;- esclarecer, quanto as taxas e tarifas 

administrativas contratadas, se nenhuma delas possui expressa 

regulamentação do Banco Central do Brasil, cabendo a especificação de 

qual(is) e se havia justificativa para a sua incidência, decontando todos os 

valores que não possuam regulamentação pelo BACEN ou, caso 

regulamentados, tenham sido cobrados sem a demonstração de 

justificativa de sua cobrança, especificando-as;- aplicação dos juros 

remuneratórios contratados (já que não havia ordem judicial de cálculo 

pela taxa média de mercado);- aplicação da capitalização de juros na 
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forma em que contratados, desta sorte, nos contratos em que houve a 

contratação na forma diária, assim deve ser calculado (já que às fls. 833 

restou disposto que “considerar quanto ao ponto a previsão mensal de 

juros não correspondente ao duodécuplo da anual - Súmulas 539 e 541 – 

STJ”);- considerando os juros remuneratórios contratados e a 

capitalização contratada, esclarecer como se obteve o crédito de R$ 

98.226,20 quanto aos demais contratos;- atualizar os valores até a data 

do ajuizamento da ação.Fixo ao perito o prazo de 30 dias para os 

esclarecimentos e, com este nos autos, concedo o prazo sucessivo de 15 

dias a cada parte, para manifestação, sendo os primeiros 15 dias a autora 

e em seguida ao réu.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812441 Nr: 18933-61.2013.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A. C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAMIR GONÇALO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, não obstante o depósito de diligência efetuado às fls. 104 

vº/105, ressalto que o desbloqueio do montante indisponibilizado será 

efetuado somente quando da prolação da sentença, haja vista que apesar 

do bloqueio ter sido efetuado na conta da BV Financeira, esta se 

encontrava inserida no polo ativo da ação, e quanto ao pedido de 

afastamento da multa aplicada, indefiro, salientando que não recaiu 

qualquer recurso sobre a decisão.No mais, proceda-se a ALTERAÇÃO DO 

POLO ATIVO DA AÇÃO, passando a constar Fundo de Investimentos em 

Direitos Creditórios Não Padronizados PCG-Brasil Multicarteira.INTIMO A 

CAUSÍDICA Elizete Aparecida Oliveira Scatigna para, no prazo de 15 dias 

acostar aos autos seu instrumento procuratório, demonstrando poderes 

para estar em juízo em nome do Fundo de Investimentos.Com efeito, 

considerando o resultado negativo da diligência ao endereço obtido pelo 

Infojud conforme certidão inserida no Apolo, em celebração ao princípio da 

celeridade processual, PROCEDA-SE A CITAÇÃO EDITALÍCIA DO 

REQUERIDO nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Após, concluso para deliberações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785573 Nr: 39439-92.2012.811.0041

 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: CREDIFIBRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKER COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:17.555-A, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - 

OAB:17555-A/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 103, tanto no que tange ao desbloqueio do valor 

indisponibilizado às fls. 81, bem como quanto à citação via edital, haja vista 

que até a presente data o autor não cumpriu com exatidão as 

determinações judiciais, ante a ausência do depósito de diligência para 

cumprimento no endereço obtido por meio do sistema Infojud.

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de manutenção do valor bloqueado e extinção do feito.

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, 

conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Em caso de silêncio, concluso para extinção, sendo desnecessária nova 

intimação via correio (AR fls. 116).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1078281 Nr: 404-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C MATANA ME, JOSÉ CARLOS MATANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOMAR REZZIERI - 

OAB:OAB/MT 10.601, INDIARA GABBIATTI - OAB:17939/O

 Vistos, etc.

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.

Ademais, ante o requerimento para designação de audiência formulado às 

fls. 42/44, conforme se vislumbra da alteração do Código de Processo 

Civil/2015 em que ressalta a importância da Conciliação no processo, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, nos 

termos dos artigos 139, inciso V e 3º, parágrafo 3º e 8º, todos do Código 

de Processo Civil, DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 15h30min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 930024 Nr: 49314-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.T. COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS 

PLANEJADOS LTDA, CELSO AFONSO TEICHMANN, ANA CRISTINA 

PASSOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONE CAMPOS FREIRE - 

OAB:9912/MT

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que até o momento a ação pende de 

citação dos dois primeiros requeridos.

Desta feita, tratando-se de processo da meta, que se arrasta desde 

10/2014, defiro o pedido de fls.122, tendo como base, única e 

exclusivamente o tempo do processo, portanto, não obstante o teor da 

decisão de fls. 117, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia dos requeridos, nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Outrossim, devo salientar que o posicionamento deste magistrado é no 

sentido de que os comandos judiciais devem ser atendidos e/ou 

recorridos, sob pena de aplicação do disposto no artigo 77 do CPC., que 
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deixo de aplicar, neste caso, tendo em vista, os atos perpetrados para 

localização dos devedores.

Tudo cumprido, proceda-se a conclusão para demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1118433 Nr: 18091-76.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J C MATANA ME, JOSÉ CARLOS MATANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR REZZIERI - 

OAB:10.601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de Embargos à Execução, ajuizada por J. C. MATANA 

ME e outros em face de BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados nos 

autos.

Os embargantes foram intimados para promover à emenda da inicial, uma 

vez que o presente feito não versa sobre nenhuma das matérias contidas 

no art. 917 do Código de Processo Civil, contudo, apesar de regularmente 

intimados (fls. 34) mantiveram-se inertes (fls. 35).

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

É sabido que a apresentação de embargos firmados em impugnações 

genéricas de excesso à execução, sem apontar motivadamente as 

matérias arguíveis nos embargos (art. 917 do CPC/2015), são 

manifestamente protelatórios, nessa senda, ante o teor do despacho de 

fls. 30 e inércia do embargante certificada às fls. 35, a rejeição liminar é a 

medida que se impõe.

Posto isso, em razão do vício insanável e atendidos os pressupostos 

legais, devem os Embargante responder por sua inércia (certidão de fls. 

35), assim, REJEITO liminarmente os presentes Embargos à execução nos 

termos do artigo 918, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

de praxe.

Deixo de fixar honorários advocatícios por serem incabíveis in casu.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773718 Nr: 26882-73.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA SIMENOV THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, 

objetivando o recebimento de R$ 82.593,22.

Do cotejo dos autos, observo que, após ser oportunizado à instituição 

financeira a juntada de novos documentos, ante a sua inércia, foi 

determinada a produção de prova pericial contábil, às suas expensas, 

contudo o autor deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, como certificado às fls. 152.

Ante os fatos narrados e considerando o pleito de fls. 151, faculto ao 

autor o prazo de 48 horas, computados da publicação desta decisão no 

DJE, para coligir aos autos o comprovante de depósito da verba pericial de 

R$ 1.500,00 (fls. 147/148), sob pena de revogação da produção da prova 

em comento e julgamento do feito no estado em que se encontra.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 267525 Nr: 987-86.2007.811.0041

 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 ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, LETICIA PINHEIRO FERREIRA - OAB:16630, SANDRO 

LUIS CLEMENTE - OAB:7024/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que a parte requerente foi intimada para 

depositar diligência nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ às fls. 

119, sob pena de bloqueio do valor do bem pela Tabela Fipe, aplicação da 

multa prevista n o artigo 77 e extinção do feito, contudo, quedou-se inerte, 

conforme se vê na certidão de fls. 125.

Desta feita, procedi ao bloqueio na conta bancária da parte requerente do 

montante de R$ 14.899,00 de acordo com a Tabela Fipe (extrato em 

anexo).

Com efeito, ante a ausência de cumprimento da determinação judicial pelo 

autor, aplico-lhe a multa de 20% do valor da causa devidamente atualizado 

em favor do Estado.

Ademais, intimo o autor 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), sob 

pena de manutenção do bloqueio BacenJud, o qual ficará à disposição do 

requerido e/ou terceiro interessado.

Após, expeça-se MANDADO DE CITAÇÃO ao endereço: Avenida dos 

Trabalhadores, Apto 101, Bairro Planalto, Residencial São Carlos, nesta 

cidade.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, concluso para extinção e 

deliberações, sendo desnecessário o envio de nova carta de intimação, 

ante o AR de fls. 124.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 802350 Nr: 8813-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da Parte Requerida para contrarrazoar às fls. 160/181 , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823641 Nr: 29730-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca das fls. 201/208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 297310 Nr: 12385-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINUX EQUIPAMENTOS LTDA - ME., MARCELO 

RIBEIRO, LUIZA COSTA DE OLIVEIRA, LAURA LUCIANE GOMES DA SILVA 

E OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Segue cópia da sentença prolatada nos Embargos código 407738 em 

apenso.

Ante os termos da decisão em tela, considerando que às fls. 127 restou 

inequívoca a demonstração de que o executado Marcelo Ribeiro possui 

endereço certo em Sumaré-SP, apesar do cunho protelatório de citação na 

RUA S, N.01, Q-22, P.CUIABÁ, com diligências às fls.139/140, expeça-se 

mandado, como requerido.

No mais, RESTANDO INFRUTÍFERA, INTIME-SE o credor para, no prazo de 

15 dias, promover os atos necessários a expedição da Carta Precatória 

àquela localidade e/ou manifestar se não possui interesse ao 

prosseguimento do feito quanto a este, posto que sua inércia levará a 

extinção, com intimação via AR para proceder em 05 dias, com a mesma 

admoestação.

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1284319.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens das executadas passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio do RENAJUD 

(extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca da pesquisa 

realizada 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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1204122 Nr: 6021-90.2017.811.0041

 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 PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAEL PORTELA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 ,Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69 

ajuizada por BANCO PAN S/A em face de IZAEL PORTELA OLIVEIRA, o 

que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Considerando que a intervenção da ré se deu únicamente para 

requerer a extinção da ação por abandono, fixo os honorários 

advocatícios em seu favor em R$1.000,00.Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822262 Nr: 28441-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

LUCIANO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 15 (quinze ) dias manifestar-se 

acerca das fls. 116/119, dando regular prosseguimento ao feito sob pena 

de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 925322 Nr: 46692-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JUNIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ,, não se sujeitando, pois, à preclusão. - Recurso não provido. Sentença 

mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0686.13.011396-8/001, Relator(a): Des.

(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, 

publicação da súmula em 06/04/2018).Posto isso, com fundamento no 

princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 

11.101/15, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito, determinando a remessa dos autos, com as nossas homenagens, ao 

nobre Juízo da 4ª Vara Cível (Falências e Recuperação Judicial) 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Intimem-se as partes desta decisão.Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783611 Nr: 37347-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARTA VRECH COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CREDICARD S/A - 

SOLUÇÕES DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO 

S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA DA PRATO 

CAMPOS - OAB:156.844, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - 

OAB:122249/RJ, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648

 (...) Ante as manifestações retromencionadas, HOMOLOGO o laudo de 

fls. 354 e 355 e DETERMINO a expedição de ofício ao órgão pagador da 

requerente Regina para aplicação do percentual de 16,99% nos 

descontos dos empréstimos vigentes com os Bancos requeridos, com 

exceção do BMG, haja vista que a última parcela foi descontada no mês 

de julho de 2017 (fls. 355). Ademais, DECLARO QUITADOS os honorários 

advocatícios devidos por BANCO BMG S/A, CREDICARD S/A (atual 

ITAUCARD), BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BONSUCESSO S/A, haja 

vista que no que tange ao Banco Cruzeiro do Sul, o credor deverá 

habilitar-se nos termos da decisão de fls. 358/360. Assim, nos termos do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ e, 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. Assim, intimem-se os requeridos por meio de seus patronos 

(via DJE) para que se manifestem no prazo de 15 dias. 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, retornem-me os autos conclusos para expedição do 

Alvará em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CNPJ nº 02.528.193/0001-83, Conta Corrente nº 1041050-3, 

Agência nº 3834-2, Banco do Brasil S/A (Banco 001). Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 746189 Nr: 43389-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO RONDON CAMARGO

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

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

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMO GNOATTO - 

OAB:4941/MT, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526/MG, RICARDO LOPES GODOY - OAB:14422-A/MS

 (...) Ante a concordância do exequente quanto à alegação de excesso de 

execução, não resta a este Juízo senão acolher a impugnação ofertada 

às fls. 333/344. Portanto, em face das considerações precedentemente 

feitas, reconheço excesso do valor apontado no cumprimento de 

sentença quanto à verba honorária no montante de R$10.514,39 (quanto 

ao depósito de fls. 306) e, consequentemente, JULGO e DECLARO 

EXTINTA a presente ação em fase de cumprimento de sentença. Ademais, 

não obstante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ (extrato em 

anexo), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, 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. Assim, intimo o Banco via DJE, para 

que se manifeste em 15 dias. 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. Em seguida, 

venham-me os autos conclusos para expedição do Alvará Judicial em 

nome do causídico CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA, CPF 

Nº 603.893.541-04, CONTA BANCÁRIA Nº 115188-6, AGÊNCIA Nº 2363-9, 

BANCO DO BRASIL (001) – poderes às fls. 33. Sem prejuízo, com a 

informação dos dados bancários da instituição financeira e juntada dos 

poderes específicos ara levantamento, se for o caso, retornem-me os 

autos conclusos para liberação. Após o trânsito em julgado e ausência de 

manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95097 Nr: 3300-35.1998.811.0041

 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): GYOCATTA IND. DE ALIMENTOS LTDA

 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, Isabela 

Lecticia de Jesus Souza - OAB:21540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE CASTRO 

OLIVEIRA - OAB:3221/MT, ANDRÉ DE PAIVA PINTO - OAB:6.220/MT, 

MARIA MARGARETH DE PAIVA - OAB:4.756-A/MT

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que se trata de processo da meta que se 

arrasta desde 1998, com despacho pendente de cumprimento pelo autor 

em 04/2017 e desde o ano de 2015 pende a citação editalícia da empresa 

requerida por meio de seus representantes, razão pela qual, indefiro nova 

busca de endereços, considerando a pesquisa via Infojud realizada às fls. 

210/211.

De outro lado, defiro o desentranhamento da petição de fls. 286.

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, não 

obstante o teor da decisão de fls. 274 proceda-se a citação editalícia da 

requerida, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Com efeito, devo salientar que não comungo do entendimento de citação 

sem publicação em jornal, no entanto, em face do tempo transcorrido e em 

nome do princípio do tempo necessário da distribuição da justiça, afasto tal 

requisito.

Tudo cumprido, proceda-se a conclusão do processo ao gabinete para 

demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 407738 Nr: 39007-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos Trabalhistas->Recursos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO A 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO e, como consequência JULGO 

EXTINTOS estes Embargos à Execução, apresentados por MARCELO 

RIBEIRO em face de BANCO BRADESCO S/A, o que faço com amparo 

legal no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Condeno o 

embargado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor da Defensoria Pública, em 10% do valor atualizado 

da causa.Transitada em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 931571 Nr: 50170-79.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO JUNIOR ME

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

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

OAB:6412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:

 Vistos, etc.

Em atenção a manifestação do embargante de fls. 16/22, CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita no termos do art. 99, §3º do CPC/2015 

ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se 

comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais a sua concessão.

Ademais, nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, procedo à inclusão do patrono do Banco MAURO PAULO 

GALERA MARI no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 910595 Nr: 37250-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO JUNIOR ME, 

PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO JUNIOR

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

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FURTADO GOMES - 

OAB:8335/MT, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 Vistos, etc.O Banco pugnou pela realização de bloqueio on-line via 

BacenJud (fls. 57/58).Pois bem. ,, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 
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observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015.Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$7.711,50 em 

nome de PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO JUNIOR, que será transferido 

para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de possíveis arguições 

do executado (art. 854, § 3º do CPC/2015) que deverá ser intimado via 

DJE, por meio de seus patronos.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.Procedo à pesquisa junto ao 

INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do(s) 

executado(s), que foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXVI).,). Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção e debloqueio dos valores 

indisponibilizados. Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os 

autos conclusos para deliberações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95098 Nr: 3764-59.1998.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GYOCATTA IND. DE ALIMENTOS LTDA

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980, LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE CASTRO 

OLIVEIRA - OAB:3221/MT, MARIA MARGARETH DE PAIVA - 

OAB:4.756-A/MT

 Vistos etc...

Não obstante o teor da decisão de fls. 178, tratando-se de processo da 

meta, que se arrasta desde 1998, sem a conclusão dos atos citatórios, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia da requerida, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, 

o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

De outro lado, indefiro o pleito de fls. 193, considerando que os requeridos 

Denis e Marlene foram excluídos do polo passivo conforme decisão de fls. 

83/84, e o endereço para citação da empresa já foi diligenciado sem êxito.

Com efeito, devo salientar que não comungo do entendimento de citação 

sem publicação em jornal, no entanto, em face do tempo transcorrido e em 

nome do princípio do tempo necessário da distribuição da justiça, afasto tal 

requisito.

Tudo cumprido, proceda-se a conclusão do processo ao gabinete para 

demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 10294 Nr: 444-30.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A -CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA TIOLA E SILVA

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

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Apesar do pedido de reconsideração contido no apelo de fls.277, 

mantenho a decisão atacada, posto, que, S.M.J., não se fala em 

intervenção da parte não citada para requerer a extinção por abandono.

Lançada a sentença as fls. 273/274, foi interposto Recurso de Apelação 

as fls. 276/279v, sem contrarrazões ante a não formação do contraditório, 

portanto encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 756165 Nr: 8248-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ALVES ME, JOEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, MÔNICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença prolatada nos Embargos à Execução código 

805731 em apenso.

Do cotejo dos autos, observo que o bem arrestado e penhorado nestes 

autos (fls. 31 e 51) foi arrematado na Justiça do Trabalho, com se infere 

da cópia da decisão de fls. 76/78, em grau recursal.

Desta sorte, não mais se encontrando seguro o juízo, intimo o credor, por 

meio de publicação desta decisão no DJE para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo de atualização do débito, bem assim para requerer o 

que entender de direito, visando a satisfação do seu crédito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 841332 Nr: 45598-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIEVIRA - 

OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

328880/2018.

Tratam-se os autos de ação de consignação em pagamento ajuizada por 

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA em face de BANCO ITAULEASING S/A, 

ambos qualificados nos autos.

A presente ação foi julgada procedente declarando quitada a obrigação às 

fls. 51/53.

Às fls. 59 o Banco pleiteia pelo levantamento de alvará judicial do valor 

depositado em juízo pelo autor, porém, às fls. 63 o autor alega que o 

Banco não efetuou a liberação do veículo Fiat Stilo Blackmotion, Placa 

NPH-8712, pugnando pela liberação do montante somente após a 

comprovação da baixa da restrição sobre o veículo.

Desta feita, INTIMO o Banco Itauleasing para, no prazo de 15 dias se 

manifestar acerca do pleito de fls. 63, sob pena de ser considerado o 

contrato quitado com determinação para que o Banco promova a baixa da 

restrição que pesa sobre o veículo e aplicação de multa do artigo 77 do 

CPC, por resistência indevida no cumprimento do comando judicial.

Outrossim, não há de se falar em manutenção do valor depositado até 

solução da pendência acima, assim, nos termos do R.Provimento 68/2018, 

que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos para levantamento 

de alvará, intimo o autor para manifestar no prazo de 15 dias e, em nada 

requerendo, conclusos para expedição do mesmo conforme dados de 

fls.59 - Banco Itaú, c/c 45023-7, ag.1000, CNPJ - 60.701.190/0001-04 

(Banco - 341)

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 736671 Nr: 33112-68.2011.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA, 

RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 (....) Em primeiro lugar, assiste razão ao exequente quanto ao 

prosseguimento do feito em face dos executados Roberto e Renata, 

assim, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor. Com efeito, procedo à pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção 

das últimas declarações de renda e bens do(s) executado(s), vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: (...) Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXV). Outrossim, 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 SUSPENSÃO. Após, decorrido o prazo sem 

manifestação e inexistindo impedimentos, SUSPENDO o feito nos termos 

do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Consigno que o presente 

feito somente deverá ser arquivado após a análise dos embargos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757830 Nr: 10038-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FELIPE GONÇALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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 SUSPENSÃO. Decorrido o prazo sem 

manifestação, ante a inexistência de bens passíveis de serem 

penhorados, SUSPENDO o feito nos termos do art. 921, inciso III do Código 

de Processo Civil. 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), sob aplicação da multa no montante 

de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84091 Nr: 9714-10.2002.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO MARIA METELO, ROSARIA GAIVA METELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TANAHASHI RIBEIRO 

PINTO - OAB:6359, RENATA ANTELO BRETAS - OAB:6958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRESSA 

CALVOSO DE CARVALHO DE MENDONÇA, para devolução dos autos nº 

9714-10.2002.811.0041, Protocolo 84091, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1003539 Nr: 24946-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Edgard da Cumha 

Bueno Filho - OAB/MT 13.604-A - OAB:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

854406/2018.

Tratam-se os autos de Ação de Repetição de Indébito em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por ADAMASTOR MARTINS DE 

OLIVEIRA em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

A sentença de fls. 210/214 foi parcialmente procedente para condenar o 

réu ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 5.640,21, e 

por danos morais em R$ 10.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

arbitramento, bem como ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Na petição de fls. 217/218 o requerente/exequente pleiteou pela intimação 

do Banco para efetuar o pagamento de R$ 30.516,87 conforme planilha 

apresentada às fls. 219, na qual fez incluir custas processuais em 

R$7.364,09 quando na verdade é beneficiário da justiça gratuita.

Na petição a ser juntada o requerido/executado junta o comprovante de 

pagamento, pugnando pela extinção do feito no valor de R$ 21.290,01 em 

25/07/2018.

Desta feita intimo o autor para manifestar em 15 dias, esclarecendo o valor 

apresentado, sob pena de acolher o montante indicado pelo Banco como o 

correto para quitação do débito, indicando seus dados bancários.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 840083 Nr: 44504-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTILEIDE DIAS DE NORONHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 (...)A sentença de fls. 104/110 julgou parcialmente procedente a ação 

para determinar a aplicação dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado para operações da mesma espécie, no caso em 34,15% a.a., 

limitado ao praticado, restituindo-se de forma simples eventual cobrança a 

maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, bem como 

condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios no valor de R$ 5.000,00.Às fls. 195 o causídico do Banco 

pleiteou pela intimação da devedora para efetuar o pagamento de R$ 

7.033,97 a título de honorários advocatícios devidamente atualizado, e às 

fls. 197 houve a intimação desta para cumprir a sentença no que tange 

aos honorários advocatícios, porém, quedou-se silente.Desta feita, em 

atenção ao pleito do causídico Bernardo de fls. 195, foi efetuada pesquisa 

com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome da devedora(...)Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento exitoso, 

tendo sido bloqueado o montante de R$ 7.033,97 que será transferido 

para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de possíveis arguições 

da executada (art. 854, § 3º do CPC).Nos termos do artigo 854, § 2º do 

CPC, INTIMO a executada Gentileide, via DJE, para que se manifeste 

acerca do bloqueio realizado em sua conta (R$ 7.033,97), no prazo de 05 

dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.Empós, com ou sem 

manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações e transferência dos valores à Conta de Depósitos Judiciais, 
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se for o caso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 373297 Nr: 9705-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA BRASIL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A

 Tendo em vista o transcurso do prazo de cinco dias para a parte autora 

efetuar o depósito dos 50% (cinquenta por cento) do valor da perícia 

(despacho de fls. 702//703), bem como, ante a manifestação da parte 

autora colacionada às fls. 710/712 solicitando pela concessão da 

gratuidade de justiça ou a não aplicação da multa do artigo 77, IV do CPC, 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA 

"APRESENTAR O CÁLCULO, DA LIQUIDAÇÃO EM 30 DIAS" e "não tendo 

condições técnicas o banco de proceder ao cálculo, deverá suportar o 

valor integral da perícia", conforme decisão de fls. 702/703..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1232065 Nr: 15539-07.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEVAL SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU- UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução, ajuizada pela Defensoria 

Pública de Mato Grosso em favor de IDEVAL SILVA COSTA em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos.

O Embargante foi intimado a esclarecer se o Sr. Ideval havia procurado a 

douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para apresentar sua 

defesa, uma vez que nos autos da execução inexiste citação ficta, 

ocasião em que foi relatado pelo ilustre Defensor Público que houve 

equívoco quanto a certidão de fls. 90, razão pela qual apresentou os 

embargos.

Certificou-se nos autos da execução a inexistência de citação do 

execução (fls. 92).

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Tendo em vista a inexistência de citação e consequente nomeação de 

curador especial, a extinção do feito é a medida que se impõe.

Posto isso, feitas tais considerações e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA os presentes embargos em razão da 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil/2015.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

de praxe.

P. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016463-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JOSE RODRIGUES BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016463-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CONSÓRCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN LTDA REQUERIDO: WELLINGTON JOSE RODRIGUES 

BRAGA (Verifiquei que a guia de custas iniciais foi recolhida. - Paulo) 

Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 14214653, 14214671 e 14214679. 

Da análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia 

para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

MITSUBISHI PAJERO TR4, placa: JYV-4826 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 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 - 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". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 
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financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pleito de inclusão da presente busca e apreensão no 

RENAVAM por meio do sistema RENAJUD. Por fim, profiro ao Senhor 

Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e 

reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016307-47.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDIBERG DE BRITO JUNIOR (Dr. o 

processo que tramitou pela 3ªVEDB trata do mesmo contrato e teve sua 

distribuição cancelada, o magistrado que proferiu a sentença não citou 

nenhum dos incisos do art. 485, portanto utilizei o art. 59 para embasar a 

decisão.) Vistos... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

EDIBERG DE BRITO JUNIOR. Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que 

tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário uma 

primeira ação de reintegração de posse n° 1015906-48.2016.8.11.0041 

tendo como objeto o mesmo contrato que ampara esta ação, a qual foi 

ajuizada aos 23 de setembro de 2016 e teve sua distribuição cancelada 

em 03 de novembro de 2016. Desta feita, verifica-se que a competência 

para processar e julgar a presente ação é do juízo da 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, senão vejamos: Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Posto isso, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente feito, 

determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de 

agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016307-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIBERG DE BRITO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016307-47.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDIBERG DE BRITO JUNIOR (Dr. o 

processo que tramitou pela 3ªVEDB trata do mesmo contrato e teve sua 

distribuição cancelada, o magistrado que proferiu a sentença não citou 

nenhum dos incisos do art. 485, portanto utilizei o art. 59 para embasar a 

decisão.) Vistos... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

EDIBERG DE BRITO JUNIOR. Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que 

tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário uma 

primeira ação de reintegração de posse n° 1015906-48.2016.8.11.0041 

tendo como objeto o mesmo contrato que ampara esta ação, a qual foi 

ajuizada aos 23 de setembro de 2016 e teve sua distribuição cancelada 

em 03 de novembro de 2016. Desta feita, verifica-se que a competência 

para processar e julgar a presente ação é do juízo da 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, senão vejamos: Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Posto isso, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente feito, 

determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de 

agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022618-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARAIZA DE LOURDES FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022618-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: MARAIZA DE LOURDES FIGUEIREDO DA SILVA (Verifiquei 

que a guia de custas iniciais foi recolhida. Paulo) Vistos... Consta no ID 

14361670, a determinação de redistribuição deste feito para esse juízo, já 

que a lide aborda questões referentes a operações realizadas por 

instituição financeira, subordinadas à fiscalização do Banco Central. 

Passo a análise da exordial. INICIALMENTE, constato que a notificação 

destinada ao endereço do contrato não foi recebida, em face do local não 

haver entrega "não procurado" e a recebida foi para local diverso da 

avença e recebida por terceiro, sem demonstração de que houve 

atualização cadastral. Desta feita concedo o prazo de 15 dias, para 

demonstração de que a ré não reside mais no endereço do contrato, posto 

que não esgotados os meios para sua localização e/ou demonstre de 

forma cabal de que o atual é aquele ID.14352719, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO. CUMPRIDO PROCEDA-SE COMO ABAIXO SEGUE: Da análise 

dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia para o 

senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 

– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais 
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das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CITROEN JUMPER 23, placa: QBV-6418 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 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 - 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". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de 

agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019531-22.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI - ME Vistos. Conforme o disposto no art. 

701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3o 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2o. § 4o Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5o Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no art. 700 do CPC, cite-se a requerida via correio com aviso de 

recebimento, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se na carta que, no caso de pronto pagamento, ficará 

a devedora dispensada do pagamento de custas processuais. Cite-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023485-76.2018.8.11.0041
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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:

LAURO DIAVAN NETO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023485-76.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

LAURO DIAVAN NETO Vistos. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: 

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu 

será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado 

no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o requerido, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do 

pagamento de custas processuais. Observe-se o comprovante de 

pagamento de diligência de Id 14628313. Nos termos do art. 212, § 2º, do 

CPC, “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032289-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

S.H. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

DELMA JACOMELLI HELIODORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL S/A em face de S.H. MATERIAIS DE 

CONSTRUCÃO LTDA (IPIRANGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), DELMA 

JACOMELLI HELIODORO e MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA, todos 

qualificados nos autos. O credor pugna pela restituição das taxas e 

custas do presente feito, recolhidas em duplicidade, bem como requereu a 

penhora do bem imóvel (matrícula nº 4179 – 7º Ofício de Cuiabá/MT), com 

a expedição de mandado de avaliação do referido imóvel (Num. 13498282 

- Pág. 1). Os autos vieram-me conclusos. Pois bem. Em primeiro lugar, 

recebo a emenda à inicial e, determino a citação dos executados. Para 

tanto, expeçam-se os mandados de citação para pagarem o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato à penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 

829 do CPC. Utilizando-se para tanto, as diligências consignadas no ID nº 

10780263 - Pág. 1 (Cidade Alta, Santa Helena e Parque Residencial 

Nações Indígenas, no total de R$143,43. Conste no mandado a 

possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 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 

Código de Processo Civil. Ademais, em atenção ao requerimento do Banco 

acerca da penhora do bem imóvel matrícula nº 4179 (ID nº 13498282 - 

Pág. 1), vê-se do teor da matrícula constante da Averbação R-5 em que a 

escrevente Nize Asvolisnque Peixoto certificou que o referido imóvel não 

pertence ao Sr. Anajarino Heliodoro, esposo da executada Delma Jacomelli 

Heliodoro (ID nº 13498275), assim, intimo o credor para que se manifeste 

no prazo de 15 dias. No que tange ao pedido de restituição quanto à guia 

recolhida em duplicidade de nº 87495 de 20/10/2017, ID nº 11929978, é 

evidente que assiste razão ao Banco quanto a sua devolução, contudo, o 

requerimento deverá ser feito administrativamente junto à Diretoria do 

Fórum da Capital, ocasião em que o requerente deverá aportar a certidão 

do cartório distribuidor (atestando o pagamento em duplicidade), 

procuração com poderes para dar e receber quitação. Cumpra-se. Cuiabá, 

13 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018349-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARCIO DA 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: 1018349-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BENEDITO 

MARCIO DA ROCHA (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo) Vistos... Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de 

BENEDITO MARCIO DA ROCHA, ambos qualificados nos autos em 

referência, objetivando a parte autora a apreensão do veículo RENAUL 

DUSTER, placa PVI-1215 descrito na inicial. A presente ação foi ajuizada 

em 26 de junho de 2018 e antes mesmo do deferimento da liminar a 

instituição financeira pugnou pela extinção do feito (ID 14108853), haja 

vista que o requerido realizou, extrajudicialmente, o pagamento do débito 

em aberto, ocasionando assim na perda superveniente do objeto desta 

ação. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta ação, com base no art. 485, IV do CPC. 

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1007281-54.2018.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: VINICIUS PINCERATO FONTES DE 

ALMEIDA

REQUERIDO(A,S): AMARAL COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 

PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.

CITANDO(A,S): AMARAL COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 

PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA – CNPJ: 33.675.141/0001-63
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/03/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 10.315,46

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 10.315,46. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se. Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 10 de agosto de 2018.

Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1024670-86.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO 

VERDE – MT.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: ANDRÉ DE ASSIS ROSA

EXECUTADO: DIRCEA CAROLINA BOZZ

CITANDO: DIRCEA CAROLINA BOZZ – CPF: 926.509.701-97

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/08/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 91.259,68

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

RESUMO DA INICIAL: "O Exeqüente é credor do Executado da importância 

de R$ 91.259,68 decorrentes da Cédula de Crédito Bancário. Ocorre, 

porém, que o Executado deixou de adimplir os pagamentos a que se 

obrigou."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, , digitei

Cuiabá - MT, 10 de agosto de 2018.

Suzana N. Paraguassu

Assessora

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 6603-27.2016.811.0041 – Cod. 1091026

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

EXECUTADO(A,S): DIEGO ALMEIDA DAMASCENO

CITANDO(A,S): Diego Almeida Damasceno, Cpf: 04093333106, Rg: 

20743076276 SSP MT Filiação:

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/02/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 31.611,14

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas+ 

honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor (oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012086-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIZE ALVES MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

PAULO CESAR RAMOS FREIRE (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011748-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO VICENTINI (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

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:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007542-19.2018.8.11.0041

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:

CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO (REQUERIDO)
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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: 1015877-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR HACK (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025406-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (RÉU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019525-15.2018.8.11.0041

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:

SERGIO SOARES CAMPOS (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028579-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO MENDES (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007141-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010110-08.2018.8.11.0041

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:

DENISE ANDRADE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

WELLINGTON RODRIGUES ANDRADE (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017732-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXXI DRAGO DISTRIBUICAO DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS, 

MINERACAO E IMPORTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS ORTIZ GONSALEZ (EXECUTADO)

ALEX SANDRE ELIAS DE OLIVEIRA ORTIZ (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre petição de id. 14735173, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012209-48.2018.8.11.0041

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)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO HENRIQUE TELES DA COSTA (EXECUTADO)

LUIS GUILHERME TELES DA COSTA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020624-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DO ESPIRITO SANTO BESERRA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023401-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SOUSA DA SILVA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019866-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR RAIMUNDO CONCEICAO (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 
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do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002614-25.2018.8.11.0041

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:

LUCAS EDUARDO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010998-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA DA ROCHA LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

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:

PAULINO BELARMINO JACO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Despacho 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)

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, 

15.08.18

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1020716-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a satisfação da obrigação, bem 

como indicar conta para expedição de alvará judicial, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001011-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JUNIOR ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O pedido do autor é repetitivo, pois já efetivado nos autos e 

atendido. Assim, decorrido o prazo de intimação como já determinado nos 

autos, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010375-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, 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 acessórios, 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, 15.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033426-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, 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 acessórios, 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, 15.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009200-78.2018.8.11.0041

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:

WAGNER (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, 15.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016671-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS TELMO VIEIRA (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, 15.08.18

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1014421-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIA LEMOS BAGG (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que a decisão aqui lançada irá alcançar as 

partes da ação principal, de forma direta ou indireta, determino que 

proceda a inclusão de todos no pólo passivo da ação. Após, cite-se nos 

termos da decisão inicial. Com ou sem resposta, diga o Embargante e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021172-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

EDSON SOARES DE MOURA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL OAB - MT14951/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, pois o primeiro 

Embargante não comprovou ser pobre diante da Lei e tão pouco, a ter o 

benefício de parcelar as custas. Cumpra-se determinação dos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003744-50.2018.8.11.0041

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:

PAULO BARBACENA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O processo de conhecimento somente é enviado ao arquivo 

após encerrada a prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso em 

tela. Assim, 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, 15.08.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023356-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FERREIRA NORONHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO)

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E PROFISS 

(RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, diante da ausência de 

comprovação de rendimentos e ninguém sobrevive do nada. Cumpra-se 

como ali consignado. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Intimação 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)

 

Deverá o autor/apelado responder o recurso de apelação, no prazo de 

Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025127-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE PEROTTO PAGOT (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026014-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (RÉU)

LUCINEIDE BATISTA DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011568-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GR DISTRIBUIDORA DE CALCADOS CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo a adequação do contrato apresentada pelo autor 

para surtir seus efeitos legais. Com o trânsito em julgado, certifique-se 

sobre pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Em caso 

positivo diga o autor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora 

on line, devendo ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com 

as verbas acima. Após, conclusos para efetivação. Havendo 

apresentação de impugnação da execução de sentença, certifique-se a 

tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de excesso de 

execução, certifique-se sobre apresentação de planilha devida com a 

especificação do valor que entende devido, pois em caso negativo será 

liminarmente rejeitada. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005229-22.2017.8.11.0041

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 DE CARLO DAMACENO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre proposta de acordo acostada aos 

autos bem como, 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, Vistos, etc. Intime-se o requerido para 

apresentar no prazo legal, proposta de acordo. Após, diga o autor e 

conclusos. Proceda-se penhora como postulado nos autos, respeitando a 

Lei de Impenhorabilidade. Cumpra-se. Cuiabá, 14.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026044-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VINICIUS VASCONCELOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038809-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, denota-se questões pendentes a ser 

dirimidas, salvo em relação ao mérito da causa. Desta forma, fixo o ponto 

controvertido, se foi a parte autora que firmou o contrato questionado na 

inicial. Determino a perícia grafotécnica, nomeando Sr. Joaldo André da 

Rocha, para elaboração do laudo em vinte dias, a contar do início da 

perícia, podendo ser retirado o contrato original que está arquivado em 

pasta própria, o que deverá ser certificado nos autos. Fixo os honorários 

periciais em R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais). Considerando que a 

autora é beneficiária da Justiça Gratuita, determino que o Estado proceda 

o pagamento da perícia. Intime-se a Secretaria de Administração, para 

depositar o valor dos honorários no prazo de dez dias, sob pena de 

bloqueio on line. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Intimem-se as partes para apresentarem 

quesitos e Assistentes Técnicos, caso queira, no prazo legal. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15.08.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010416-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT0012929A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da ausência de impugnação, homologo o Laudo Pericial 

para surtir seus efeitos legais, declarando adequado o contrato nos 

termos dos julgados. Faculto as partes extração de cópias no prazo legal. 

Decorrido o prazo previsto em Lei, certifique-se sobre pagamento 

voluntário nos termos do artigo 523 do CPC, por parte do requerido, diante 

da conclusão do laudo pericial. Em caso positivo diga o autor. Ao 

contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de 

dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do 

valor do débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser 

apresentado demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. 

Após, conclusos para efetivação. Havendo apresentação de impugnação 

da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de 

alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre 

apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011342-89.2017.8.11.0041

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:

NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE EIRELI - ME (EXECUTADO)

NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cumpra-se determinação anterior em relação a executada 

citada por edital. Intime-se o autor para providenciar a citação da 

executada faltante, no prazo de lei. cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032812-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHENDERSON MAYA S ALCANTARA (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005790-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA FERREIRA BARSOTTI SEBASTIAO OAB - SP213796 

(ADVOGADO)

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ROGERIO CANDIDO (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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009833-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HELIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro o aditamento da inicial para surtir seus efeitos legais. 

Anote-se. Cumpra-se a determinação inicial observando o aditamento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017009-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado para efetivar penhora on line e após, conclusos. Oficie-se 

como postulado e diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021476-78.2017.8.11.0041

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)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ALVES MARTINS JACARANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Mantenho a sentença prolatada com trânsito em julgado e as 

determinações dos autos. Até porque, as questões suscitadas pelo autor 

já foram alcançadas pela preclusão temporal. Cumpra-se a determinação 

anterior em todos seus termos. Cumpra-se. Cuiabá, 03.08.18

Despacho 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. Oficie-se como postulado e deverá o autor manifestar nos 

autos conforme determinação anterior. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016665-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL MARQUES DA SILVA (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 não localização do bem, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009797-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON PEREIRA DA SILVA 61607592134 (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Proceda-se penhora como postulado nos autos, respeitando a 

lei de Impenhorabilidade.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a 

guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do 
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oficial de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 

05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022126-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (EXECUTADO)

MARLENE MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

AGROPORTO MINERACAO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - ME 

(EXECUTADO)

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS OAB - MT24385/O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a conta indicada ao id.14722827 não corresponde a 

conta do exequente Banco do Barsil S/A, assim, por ordem verbal da MM 

Juíza Dra Rita Soraya Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o 

credor Banco do Brasil indicar sua conta, ou de seu advogado com 

poderes para receber e dar quitação, para a expedição de alvará como 

determinando nos autos no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019779-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELZI MARIA FONSECA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031845-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.A execução possui procedimento próprio onde não se 

dispensa atuação do meirinho no ato citatório diante da necessidade de 

praticar demais atos executórios.Assim, adite-se o mandado no endereço 

declinado pelo autor, para regular cumprimento.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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005931-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RACA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.08.18

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 

(ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008487-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

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)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROBERTO SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010853-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY SOARES DOS SANTOS (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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015945-45.2016.8.11.0041

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:

JOSE A DE OLIVEIRA - ME (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 não localização do bem, 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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011948-83.2018.8.11.0041

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:

JOELSON BENEDITO DA SILVA (RÉU)

DEIZE MARIA DA SILVA (RÉU)

NORBERTO PAES DA SILVA (RÉU)
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NORBERTO PAES DA SILVA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Até o momento não ocorreu citação da empresa jurídica 

requerida: NORBERTO PAES DA SILVA-ME. Assim, intimem-se os 

Embargantes/requeridos para informar se também estão representando a 

referida empresa jurídica. Caso positivo, deverão acostar nos autos, no 

prazo legal, a representação postulatória e a razão social. Após, diga o 

autor e conclusos. Caso contrário, intime-se o autor para providenciar a 

citação da referida no prazo legal. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026345-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA'S ALIMENTO LTDA - ME (RÉU)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

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: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021311-31.2017.8.11.0041

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:

JOSSANA CONTE (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035811-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU VERAS DE SOUSA (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: 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:

CARLOS ALBERTO GUIDOLIN (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, tomar conhecimento sobre as informações positivas e/ou negativas 

fornecidas da Receita Federal arquivadas na pasta 07/2018 do cartório 

desta vara, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023307-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MONTEIRO GOMES (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023841-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA REGINA FARIA ORTIZ (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022353-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre petição de id. 14738140, no prazo 

legal.

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE BITAR GRISOLIA OAB - PA017822 (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-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)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 205 de 552



provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022040-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre petição de id. 14735580, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019664-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

ROBERTA VERA FERREIRA MIRANDA (EXECUTADO)

SCANDALO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre petição de id. 14737134, no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 925846 Nr: 47031-22.2014.811.0041

 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: URIETE ARAÚJO BARBOSA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Ante o decurso do prazo certificado às fls. 166/167, em cumprimento à 

determinação de fls. 154, que homologou o cálculo de fls. 150/152, 

EXPEÇO ALVARÁ, em favor da parte autora, quanto ao depósito efetuado 

aos 12/03/2018 (fls. 149-verso), conforme dados bancários apresentados 

às fls. 152.

No mais, intimo a parte autora, via publicação no DJE, para se manifestar 

sobre o depósito remanescente de fls. 165-verso e, transcorrido o prazo 

de 15 dias “in albis”, na forma do Provimento 68/2018/CNJ, retornem os 

autos conclusos para expedição de alvará e extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1143781 Nr: 29056-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para tomar 

conhecimento sobre a certidão acostada à fl. 92 e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 79189 Nr: 304-06.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÃO CUIABANA DE PÃES LTDA, LUIZ 

ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA E LIMA, MARIA LUIZA COSTA 

SAMPAIO LIMA, PAULO LUIZ SILVA ARAÚJO SAMPAIO, RUTH DOS 

SANTOS DE SOUZA, HARLEY DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE CASTILHO - OAB:, 

ARTHUR DE CASTILHO NETO - OAB:846, HÉLIO GOMES SILVA - 

OAB:17.726/DF, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX 

MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Max Magno Ferreira 

Mendes, inscrito na OAB/MT sob o n. 8.093, , intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

26.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108812 Nr: 14228-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar as matrículas 

dos imóveis a serem penhorados na comarca deprecada - Dom 

Aquino/MT, conforme solicitado às fls. 175, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 807042 Nr: 13516-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B INDUSTRIA E COMERCIO DE RADIADORES 

E SERVIÇOS LTDA, TAIANE NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo com 

Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no 

que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro 

de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.Condeno o 

exequente nas custas e despesas processuais, isentando nos honorários 

advocatícios por não haver complementação da relação processual.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.: 1093577 Nr: 7763-87.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS REBEQUI – ME, DIRCEU 

ARTUR REBEQUI, MARIA INEZ MARQUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 751981 Nr: 3774-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS 

LTDA - ME, WALMIN DE AGUIAR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1083196 Nr: 3042-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. C. M. PINTO LUBRIFICANTES - ME, FÁBIO 

OLINDO FERREIRA SIMÃO, KAREM CRISTINA MOREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. André Luiz C. N. 

Ribeiro, inscrito na OAB/MT sob o n. 12.560, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

31.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 442417 Nr: 18457-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES, 

MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, MARIA TEREZA MAMEDE ARRUDA, 

ESPOLIO DE BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO, MARIA JOSÉ PRADO 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - OAB:22210/O, JOSÉ 

FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, KEYLA MÁRCIA 

GOMES ROSAL - OAB:2412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/OMT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica a Advogada Drª Janaina Cristina de 

Avila Costa, inscrita na OAB/MT sob o n. 22.210/O, intimada para devolver 

os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida realizada 

em 07.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 431758 Nr: 11908-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAÉRCIO GALLO, ROSIMEIRI PERES DA 

SILVA GALLO

 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: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. WELBER COSTA 

BAIMA, inscrito na OAB/MT sob o n. 7.870, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida realizada 

em 10.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 356983 Nr: 27293-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUERINO ROSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 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.: 14790 Nr: 8574-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, CIA ITAULEASING DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PROD. CANA 

DE NOVO PARECIS, RODOLFO GOMES DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

GOMES DA SILVA, LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA, JOÃO CANDIDO 

PINHEIROREGO FILHO, ARLINDO ANGELO DE MORAES, CRISTOVÃO 

AFONSO DA SILVA, MARIZETE PRADO CATARINO (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARIETE PRADO DA SILVA (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARGARETI PRADO FALEIROS (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), DONIZETI PRADO FILHO (ESPÓLIO DE DONIZETTI 

DO PRADO), ESPOLIO DE DONIZETTI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2.321-B/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 07/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1238639 Nr: 17711-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINETE RODRIGUES NAZÁRIO

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

MIGUEL DOS ANJOS, ACACIA FLORENCIA DA SILVA ANJOS, DORGIVAL 

MIGUEL DOS ANJOS, ATIVOS S/A. SECURATIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROSSI DA SILVA - 

OAB:19.530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, MARCO AURÉLIO RAMOS MENDES - OAB:6195-B, 

MARIA AMELIA C MASTROROSA VIANNA - OAB:MS 16.758-A, 

WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 Certifico e dou fé que a Carta de Citação da parte embargada ACACIA 

FLORENCIA DA SILVA ANJOS, postada por 03 (três) vezes, conforme AR 

de fls. 212-v, 221-v e 222, retornou com assinatura de terceiro estranho 

ao processo.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1168888 Nr: 39640-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA ROCHA DA COSTA – ME, FLAVIA 

ROCHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica a Advogada Drª Lara Cristina de O. 

Lima, inscrita na OAB/MT sob o n. 7.614, intimada para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

25.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1068911 Nr: 54942-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, PASCHOAL IRIA NOGUEIRA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Carlos Eduardo Maluf 

Pereira, inscrito na OAB/MT sob o n. 10.407, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, com a máxima urgência, sob pena de busca e apreensão e 

comunicação à OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em 

vista a carga realizada em 21.06.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 876757 Nr: 14621-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX NOGUEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 231/234, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 983509 Nr: 15613-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, HELIO 

RUBENS PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Eduardo Theodoro 

Fabrini, inscrito na OAB/MT sob o n. 10.018, , intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

30.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13129 Nr: 4098-93.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA 

LTDA, RUY DE SOUZA GONÇALVES, EVÁDIO CORREA FERRER, EVÁDIO 

CORREA FERRER, Raquel Regina Duniz Ferrer Gonçalves, ESPÓLIO DE 

ANTONIA CORREA FERRER, LIDIA SUELY DUNIZ FERRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 Certifico e dou fé que o AR de fls. 426/428 e 430/432, referente à Carta 

de Intimação das partes requeridas EVÁDIO CORREA FERRER, ESPÓLIO 

DE ANTÔNIA CORREA FERRER e LIDIA SUELY DUNIZ FERRER, retornou 

com indicação do correio de “Desconhecido”.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1090682 Nr: 6421-41.2016.811.0041

 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): SUELEN ARAUJO RIOS ME, SUELEN ARAUJO 

RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/MT, LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Keythison Marcelo de 

Arruda Faria, inscrito na OAB/MT sob o n. 18.107/O, intimado para 

devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

rápida realizada em 08.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1304495 Nr: 9541-24.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. C. M. PINTO LUBRIFICANTES - ME, KELEM CRISTINA 

MOREIRA PINTO, FÁBIO OLINDO FERREIRA SIMÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. André Luiz C. N. 

Ribeiro, inscrito na OAB/MT sob o n. 12.560, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

31.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 46160 Nr: 1163-17.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVEMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BARCOS LTDA, SERGIO ROBERTO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES - 

OAB:6.626-B/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.: 801262 Nr: 7692-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVÃO GRILL COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS- ME, EMANUELLE BEATRIZ CRUZ E SANTOS, MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA, RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 18.806, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 825320 Nr: 31333-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA ME

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 808171 Nr: 14633-56.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

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

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo com 

Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no 

que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro 

de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.Condeno o 

exequente nas custas e despesas processuais, isentando nos honorários 

advocatícios por não haver complementação da relação processual.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.: 1104217 Nr: 12233-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA MOVEIS LTDA ME, OSVALDO 

ALVES FEITOSA, EVA GONÇALINA GONÇALVES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-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.: 1124237 Nr: 20558-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 117781 Nr: 6641-93.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLETE BENEDITO VENTURA, WILSON GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT, FABIO 

YEGROS PEREIRA - OAB:8.574, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZÉTI LAMIM - 

OAB:4449-B, mario lucio franco pedrosa - OAB:2879/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 362/364, 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.: 1060428 Nr: 51211-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PAULO SORIANO MARMORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 947177 Nr: 58689-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON EID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11.799/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:3.127-A

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Jucinei da Silva 

Nunes, inscrito na OAB/MT sob o n. 11.799, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida realizada 

em 09.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1072923 Nr: 56625-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA CINTRA CARVALHO, TANIA 

MARIA CINTRA CARVALHO

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 Deverá o autor indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 446552 Nr: 20836-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DOS VESTUARIO E CONFECÇOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON 

MORAES DA COSTA, WILKER MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA- 

CUIABA - OAB:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Carlos Eduardo Maluf 

Pereira, inscrito na OAB/MT sob o n. 10.407, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

25.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 446544 Nr: 20831-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON 

MORAES DA COSTA, JOSÉ ALVES DA COSTA, ILMA TAVARES DA 

COSTA, WILKER MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946, MARCIONE MENDES DE 

PINHO - OAB:13267

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Carlos Eduardo Maluf 

Pereira, inscrito na OAB/MT sob o n. 10.407, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara NO PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO) HORAS, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

realizada em 20.04.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1082164 Nr: 2602-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO VENANCIO DA SILVA ME, 

EVERALDO JOSE DA SILVA

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

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OTA AO ADVOGADO: Deverá o Dr. Gustavo R. Góes Nicoladelli, inscrito 

na OAB n° 56.918, e Dra. Fabiula Muller Koenig OAB/pr 22.819 manifestar 

sobre o desarquivamento destes autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1078735 Nr: 682-87.2016.811.0041

 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): RANILSON P SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a Parte Autora intimada a tomar 

conhecimento de certidão de fl. 131 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.: 755519 Nr: 7553-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA ME, LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 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: 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1056509 Nr: 49384-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON MORAES DA 

COSTA, JOSÉ ALVES DA COSTA, ILMA TAVARES DA COSTA, WILKER 

MORAES DA COSTA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MORAES DA COSTA, ALAÍDE 

RONDON DA COTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Carlos Eduardo Maluf 

Pereira, inscrito na OAB/MT sob o n. 10.407, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

08.05.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 741581 Nr: 38399-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MÁRIO GALLO, ANTONIO APARECIDO 

GALLO

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

DE CARTÕES DE CRÉDITO, JOSÉ LAÉRCIO GALLO, ROSIMEIRI PERES DA 

SILVA GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT, RODRIGO PAULO CORREA - OAB:2841/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. WELBER COSTA 
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BAIMA, inscrito na OAB/MT sob o n. 7.870, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida realizada 

em 10.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1021659 Nr: 32758-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MORAES DA COSTA, ALAÍDE RONDON DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO 

DOS LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ, MAICON MORAES DA COSTA, 

WILKER MORAES DA COSTA, M.M. DA COSTA INTALAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO 

- OAB:15111/MT, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - 

OAB:15111/O

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Carlos Eduardo Maluf 

Pereira, inscrito na OAB/MT sob o n. 10.407, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

25.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 719268 Nr: 14943-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO GALLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. WELBER COSTA 

BAIMA, inscrito na OAB/MT sob o n. 7.870, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida realizada 

em 10.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1251736 Nr: 21675-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, EDMILSON EID, XAVIER LEÔNIDAS DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - 

OAB:10.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:MT 15.999-B, CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:21488/A, DANIELA FERREIRA TIBURTINO - OAB:23683/A, JUCINEI 

DA SILVA NUNES - OAB:11.799/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Jucinei da Silva 

Nunes, inscrito na OAB/MT sob o n. 11.799, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida realizada 

em 09.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1251847 Nr: 21734-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAVIER LEÔNIDAS DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, EDMILSON EID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERREIRA 

TIBURTINO - OAB:23683/A

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Jucinei da Silva 

Nunes, inscrito na OAB/MT sob o n. 11.799, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida realizada 

em 09.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1166242 Nr: 38508-50.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIL RODRIGUES DA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14.962, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Rafael Souza 

Nascimento, inscrito na OAB/MT sob o n. 21.417, , intimado para devolver 

os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga realizada em 

25.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128796 Nr: 22503-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045646 Nr: 44205-86.2015.811.0041

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 
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OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/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.: 1063428 Nr: 52532-20.2015.811.0041

 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): HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão 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 das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 886572 Nr: 20958-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - 

EPP, ANSELMO RONDINA, ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA, 

ODIVALDO DOS SANTOS, ELIETE MARTINS HIRSCH DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado no efeito suspensivo.

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei.

Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119945 Nr: 18756-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE 

GRAOS LTDA, MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERMIVAL JOSÉ FONTES - 

OAB:11.782/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1025026 Nr: 34329-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO GUEDES ANJOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos, etc.

Diante da ausência de impugnação, homologo a adequação do contrato de 

fls.97/119, para surtir seus efeitos legais.

De outra banda, a sucumbência conforme v. Acórdão é devida pela parte 

autora-apelada, razão pela qual, não há como a Defensoria pretender o 

recebimento de verba que tem o advogado do requerido/apelante como 

credor.

Faculto às partes extração de peças no prazo legal e após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 972996 Nr: 10687-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, THIAGO RONCHI 

ADRIEN EUGÊNIO

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118683 Nr: 18184-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, 

JOAQUIM AUGUSTO CURVO, FLÁVIA GORI CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da penhora de fl.225, em relação ao imóvel 

matriculado sob n. 7937, para surtir seus efeitos legais. Expeça-se o 

necessário para levantamento da penhora.

Intimados os executados da penhora e avaliação, certifique-se. 

Atualize-se a avaliação e o débito, remetendo os autos à Central de Venda 

Judicial.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118680 Nr: 18183-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Lucas da Cunha Nogueira, Cpf: 700.986.211-73

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118680 Nr: 18183-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001967-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1019750-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015940-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NINA VILELA DE REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1025130-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA CONCEICAO AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006302-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS (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, 15.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026251-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDINALDO MARIO DA SILVA (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, 15.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026258-94.2018.8.11.0041

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:

RILDO GONZAGA DA SILVA ROSA (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, 15.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026263-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRO DA CONCEICAO FERNANDES (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, 15.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021231-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABDIAS REGINALDO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021421-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO ALVES BEZERRA (EMBARGANTE)

OTICA SANTOS DUMONT LTDA - ME (EMBARGANTE)

ELISABETE APARECIDA ALVES BEZERRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-75.2018.8.11.0041

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:

ALEX GIACOMINI DELATORRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL PACHECO DA SILVA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Josenil Pacheco da Silva Viana, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação Revisional de Contrato de 

Empréstimo C/C Obrigação de Fazer C/C Dano Moral C/C Tutela De 

Urgência C/C Tutela Cautelar Antecedente para Exibição de Documentos 

Art 303 e 305 NCPC, contra Banco do Brasil S/A, postulando inicialmente 

pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela audiência de 

conciliação. Alegou em síntese que é funcionária pública e recebe seus 

vencimentos através do banco réu, Banco do Brasil, conta corrente 

46.654-9, Agência 3325-1. Que contraiu vários empréstimos na 

modalidade CDC Empréstimo Consignado em Folha de pagamento entre 

outros, que totalizam R$ 172.226,40 (cento e setenta e dois mil, duzentos 

e vinte e dois reais e quarenta centavos), com desconto em conta 

corrente, sendo descontados 100% dos provimentos da parte autora 

desde Novembro de 2017. Aduziu que foi compelida pelo réu a proceder 

novas renegociações de sua dívida, que geram encargos ainda maiores e 

que deixaram a dívida impagável. Em sede de tutela de urgência, requer 

seja determinado ao banco réu o desconto de apenas o equivalente a 30% 

de seus rendimentos, que correspondem a média no valor de R$ 1.845,81 

(hum mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos); que 

apresente todos os contratos de empréstimo celebrados entre as partes e 

que restitua os 70% descontados dos proventos da autora ilegalmente, 

que em dobro correspondem a R$ 28.428,29 (vinte e oito mil, quatrocentos 

e vinte e oito reais e vinte e nove centavos). Enfatizou seu direito, 

elucidando sobre a necessidade de revisão contratual, devendo os juros 

serem limitados a 12% ao ano; que a capitalização e os juros de mora 

sejam excluídos. Das obrigações contratuais controvertidas. Asseverou 

sobre a cobrança dos juros capitalizados. Questionou os juros 

remuneratórios acima da taxa média de mercado. Enfatizou a ausência de 

mora, devendo ser afastados os encargos moratórios, sendo comissão de 

permanência, multa contratual e juros moratórios. Aduziu sobre o dano 

moral sofrido, requerendo a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) ou mais. Pretende a devolução em dobro dos valores indevidamente 

cobrados e a inversão do ônus da prova. Rogou pela procedência da 

ação, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita; o deferimento 

da liminar para que seja determinado ao banco réu o desconto de apenas 

o equivalente a 30% de seus rendimentos, que correspondem a média no 

valor de R$ 1.845,81 (hum mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta 

e um centavos); que apresente todos os contratos de empréstimo 

celebrados entre as partes, que restitua os 70% descontados dos 

proventos da autora ilegalmente, que em dobro correspondem a R$ 

28.428,29 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e nove 

centavos) e a exclusão dos encargos abusivos; a revisão contratual, a 

indenização em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a 

nulidade das cláusulas abusivas e a repetição do indébito em dobro. 

Juntou documentos de id. 11416612/ 11416664. Ao id. 11416992 foi 

deferida a justiça gratuita à parte autora e deferido em parte a tutela 

urgência para que a parte requerida limite os descontos em 30% do salário 

mensal da parte autora, e ainda, no prazo de resposta apresentar todos 

os contratos originários dos débitos e em caso de empréstimos 

consignados, deverá apresentar a autorização de margem do Órgão 

Empregador. Ao id. 11740107 o requerido informou a interposição de 

Recurso de Agravo de Instrumento, que resultou na decisão de id. 

11807709 que indeferiu a liminar pleiteada. O requerido apresentou 

contestação ao id. 11863832, fazendo uma síntese da inicial. 

Preliminarmente, requer a revogação da antecipação da tutela. Aduziu 

sobre as condições suspensivas quanto ao cumprimento da liminar. 

Impugnou a justiça gratuita deferida à parte autora. Arguiu a falta de 

interesse de agir do autor e a carência da ação, quanto ao pedido de 

exibição de documentos. Traçou a realidade fática. Elucidou que não é 

cabível a limitação em 30% dos descontos dos empréstimos na conta 

corrente do autor. Enfatizou a inexistência de pressupostos necessários 

para responsabilização civil do Banco do Brasil S/A. Sustentou a 

inexistência do dano moral. Da quantificação do dano. Aduziu que a autora 

não exerceu seu ônus probatório para comprovar alteração da situação 

econômica, apta a ensejar revisão dos contratos, não sendo ainda 

configurado o superendividamento. Asseverou sobre a impossibilidade de 

aplicação do CDC no caso e sobre a impossibilidade de limitação de 

descontos em 30% (trinta por cento) dos vencimentos, englobando 

parcelas de 13º salário e restituição de imposto de renda. Discorreu sobre 

a necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador para que este 

não permita a averbação de novos empréstimos consignados. Elucidou 

sobre a subsistência da dívida remanescente. Aduziu que deve ocorrer a 

alteração do limite de desconto de 30% (trinta por cento) para 35% (trinta 

e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) reservados, 

exclusivamente, para amortização de despesas contraídas por meio de 

cartão de crédito ou para saque por meio de cartão de crédito. Da 

remuneração variável da autora e da necessidade de apresentação de 

seu holerite para cálculo da limitação. Rebateu o pleito de repetição do 

indébito em dobro. Enfatizou a legalidade contratual e a inexistência de 

cobrança abusivas. Sustentou sobre a manutenção dos contratos. 

Asseverou sobre o pacta sunt servanda. Defendeu a capitalização de 

juros, os juros remuneratórios e os juros moratórios. Discorreu sobre a 

impossibilidade da inversão do ônus da prova. Da sucumbência. Requer o 

acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir; seja reconsiderada 

a decisão que concedeu a justiça gratuita ao autor; seja revogada a 

decisão que concedeu a tutela antecipada ao autor, caso não seja esse o 
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entendimento do juízo, rogou pela improcedência da ação, e que seja a 

margem consignável aplicada em 35%, majorada em mais 5% havendo 

dívida de cartão de crédito. Juntou documentos de id. 11863846/ 

11863857. O requerente apresentou impugnação à contestação, ao id. 

12277968, na qual rebate a contestação, ratificando em todos os termos 

as teses da inicial. Rebateu as preliminares arguidas. O requerido ao id. 

12306631, manifestou informando a juntada de extratos da conta da 

autora e demais documentos, comprovando o cumprimento da liminar. Ao 

id. 12340470 foi certificado que a parte autora aditou a Inicial. Ao id. 

12755488 o requerido informou sua discordância quanto o aditamento. Ao 

id. 13020828 foi determinado o desentranhamento do aditamento, em face 

da não concordância do requerido. A parte autora apresentou Embargos 

de Declaração ao id. 13171873, que foram recebidos sem alterar a 

decisão prolatada ao id. 13337669. Ao id. 13802402 foi juntada a decisão 

do Agravo de Instrumento nº 1001304-10.8.11.0000, que negou 

provimento ao recurso. Ao id. 13837218 a parte autora informou a 

interposição de Agravo de Instrumento, que resultou na decisão do 

Agravo nº 1006910-19.2018.11.0000, no qual não foi conhecido. Ao id. 

14403616/14403616 o requerido juntou aos autos os contratos 

requeridos. Ao id. 14598755 a parte autora manifesta concordância 

quanto aos contratos juntados, por serem os mesmos apresentados em 

sede de contestação. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação Revisional 

de Contrato de Empréstimo C/C Obrigação de Fazer C/C Dano Moral C/C 

Tutela De Urgência C/C Tutela Cautelar Antecedente para Exibição de 

Documentos Art 303 e 305 NCPC, contra Banco do Brasil S/A, em que o 

autor rogou pela procedência da ação, o deferimento da liminar para que 

seja determinado ao banco réu o desconto de apenas o equivalente a 30% 

de seus rendimentos; que apresente todos os contratos de empréstimo 

celebrados entre as partes, que restitua os 70% descontados dos 

proventos da autora ilegalmente e a exclusão dos encargos abusivos; a 

revisão contratual, a indenização em danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), a nulidade das cláusulas abusivas e a 

repetição do indébito em dobro. Por seu turno, o requerido requer o 

acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir; seja reconsiderada 

a decisão que concedeu a justiça gratuita ao autor; seja revogada a 

decisão que concedeu a tutela antecipada ao autor, caso não seja esse o 

entendimento do juízo, rogou pela improcedência da ação, e que seja a 

margem consignável aplicada em 35%, majorada em mais 5% havendo 

dívida de cartão de crédito. Compulsando os autos, como as razões 

explanadas pelas partes denotam que o feito independe de produção de 

provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e 

cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o 

processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo Código de 

Processo Civil. Foi determinada a inversão do ônus da prova para o 

requerido apresentar o contrato firmado entre as partes e extratos, sendo 

juntado os contratos juntados na contestação e aos ids. 14403616, 

portanto o feito será julgado com base nos documentos apresentados, 

dispensando dilação probatória. Passo a análise das preliminares 

levantadas nos autos. Não prevalece a preliminar de ausência de 

interessa de agir, tendo em vista que o requerente busca a limitação de 

descontos em 30% de sua remuneração, indenização por danos morais, 

bem como, a revisão de encargos que entende abusivos. É evidente que o 

requerente pode ingressar com ação junto ao Judiciário para amparo de 

sua pretensão, pois existem contratos com os quais discorda com o 

percentual descontado em folha de pagamento, tendo interesse jurídico em 

pretender sua revisão. Agora, se procede ou não a pretensão é questão a 

ser analisada no mérito. Razão pela qual, rejeito a preliminar. Do mesmo 

modo, não merece prosperar a preliminar de carência de ação, quanto ao 

pedido de exibição de documentos, uma vez que a parte requerente busca 

a revisão contratual e ciência dos encargos cobrados de cláusulas que 

entende abusivas, pedido este perfeitamente possível no nosso 

ordenamento jurídico. Rejeito a preliminar. Com relação a impugnação à 

justiça gratuita, não merece guarida, vez que o requerido não apresentou 

documentos ou argumentos suficientes para afastar a presunção de 

necessidade. Mantenho, portanto, a justiça gratuita concedida à parte 

autora. Quanto à questão de fundo percebe-se que o requerente pretende 

com a presente ação, a adequação dos contratos que estão sendo 

descontados em sua conta, com a limitação do máximo legal de 30% da 

remuneração, indenização por danos morais, repetição do indébito e 

revisão de encargos abusivos. Analisando os documentos acostados nos 

autos, percebe-se que as partes pactuaram cinco contratos (id. 

14403616), vejamos: contrato nº839498629, na modalidade BB Crédito 

Renovação; contrato nº849967557, na modalidade BB Crédito Salário; 

contrato nº856684662, na modalidade BB Crédito Salário; contrato 

nº872749212, na modalidade BB Crédito 13º Salário e contrato 

nº875889380, na modalidade BB Crédito 13º Salário. Vejamos uma breve 

análise das modalidades de contratos que a requerente pretende a 

revisão, realizada pela pesquisa no site do Banco do Brasil. Quanto ao 

contrato de BB Crédito Renovação nº839498629: “Renove seus 

empréstimos, unifique seus contratos e ainda leve dinheiro extra. [...] BB 

Crédito Renovação (pagamento das parcelas descontadas em conta 

c o r r e n t e ) . ” , 

(http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/credit

o/organizar-meus-compromissos/renovacao-de-emprestimos#/). Com 

relação aos contratos BB Credito Salario nº849967557 e nº856684662, 

onde pela pesquisa realizada verifica-se que: “Empréstimo com uma das 

melhores taxas e prazos, com débito na conta corrente no dia do crédito 

do seu salário. As prestações são descontadas na conta corrente no dia 

d o  c r é d i t o  d o  s e u 

Salário.”(http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servico

s/credito/dinheiro-para-usar-como-quiser/credito-salario#/). No que tange 

ao BB Crédito 13º Salário no contrato nº872749212 e nº875889380, pela 

pesquisa realizada no site do Banco do Brasil, é identificado como: 

Antecipação do 13º Salário “Você que recebe salário, aposentadoria ou 

pensão por crédito em conta corrente no BB, pode antecipar os valores 

r e l a t i v o s  a o  s e u  1 3 º  s a l á r i o . ” 

(https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/empr

estimo/dinheiro-para-usar-como-quiser/antecipacao-do-13-salar io#/) 

Vejam que os descontos de todos os contratos pactuados são realizados 

diretamente na conta corrente da requerente. Desta forma, verifica-se que 

os contratos foram avençados para descontos diretamente na conta 

corrente da requerente, não estão afetos ao benefício de limitação do 

percentual de 30%, pois caberia a parte autora zelar por sua saúde 

financeira. O que está afeto a limitação, são os empréstimos ou cartão 

consignáveis descontados em folha de pagamento. Empréstimos 

contratados e debitados em conta corrente não estão afetos a tal 

benefício, como o caso dos autos. Assim, não há como determinar a 

exclusão dos descontos em conta corrente ou determinar que seja 

efetivada em folha de pagamento observando o percentual de 30%, pois 

não foi desta forma contratada, sendo autorizado em tais casos, o 

descontos em conta corrente, como acima citado. Do mesmo modo e por 

esta razão, não cabe a restituição dos 70% descontados dos proventos 

da autora, como postulado na inicial. De outra banda, quanto a alegação 

de abusividade dos juros no contrato nº839498629, na modalidade BB 

Crédito Renovação, firmado pelas partes, não merece guarida, pois 

constata-se que ali foram pactuadas taxas de juros pré-fixadas em 

percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento das 

partes, onde as partes pactuaram a taxa de juros mensal 2,85% ao mês e 

40,10% ao ano, não merecendo reparo por estar dentro do limite legal. 

Quanto aos contratos nº849967557, na modalidade BB Crédito Salário; 

contrato nº856684662, na modalidade BB Crédito Salário; contrato 

nº872749212, na modalidade BB Crédito 13º Salário e contrato 

nº875889380, na modalidade BB Crédito 13º Salário, não há como aceitar 

a normalidade aplicação de juros mensais de 4,47% ao mês e 69,00% ao 

ano; 4,77% ao mês e 74,92% ao ano; 5,23% ao mês e 84,36% ao ano e 

5,23% ao mês e 84,36% ao ano, respectivamente, por destoarem dos 

juros legais. Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas 

ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros 

exorbitantes, como nos contratos acima especificados. Deste modo, os 

juros dos contrato nº849967557, na modalidade BB Crédito Salário; 

contrato nº856684662, na modalidade BB Crédito Salário; contrato 

nº872749212, na modalidade BB Crédito 13º Salário e contrato 

nº875889380, na modalidade BB Crédito 13º Salário, deverão ser 

reduzidos para 2,5% ao mês, que corresponde a taxa média de mercado 

para financiamento que por analogia aplica no caso em tela. Com relação à 

capitalização de juros resta evidente as avenças neste sentido, em todos 

os cinco contratos, em face dos juros mensais não corresponder aos 

anuais. Em recurso repetitivo em 08.08.2010(REsp 973.827/RS), dirimiu a 

questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre 

a discussão e diversidade de julgamentos. Ali restou pacificado: “É 

permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em 

contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida 
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Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que 

expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 

Como no contrato em questão a taxa de juros é superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para constatar que houve previsão da capitalização 

de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação nos 

contratos pactuados. Desta forma, verifica-se que é legal a cobrança de 

juros capitalizados, em todos os cinco contratos, não persistindo a pleito 

inicial, no caso deverá prevalecer o julgado do Superior Tribunal de 

Justiça. Na mora, em relação aos cinco contratos, deverá incidir apenas a 

correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, tendo em 

vista que não houve a comprovação de sua pactuação. Deverá ser 

afastada a comissão de permanência cumulada com outros encargos de 

mora. Quanto ao pedido de repetição de indébito em dobro, em razão da 

alteração dos encargos remuneratórios nos contratos nº849967557, 

contrato nº856684662, contrato nº872749212 e contrato nº875889380, e 

ainda, da alteração dos encargos moratórios nos cinco contratos 

pactuados, somente poderá aquilatar após a liquidação da sentença, em 

caso de ocorrência de pagamento à maior do que aqui restou decidido, 

que deverá ser efetivada de forma simples e atualizada. Não merece 

guarida o pedido de indenização por danos morais tendo em vista que não 

houve a comprovação de qualquer dano causado a parte autora, assim, 

pelas razões e provas trazidas na inicial, não houve a comprovação de 

que o requerido praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade 

civil. O princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e 

imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, 

nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para 

justificar a reparação civil. Portanto, não estão patente os requisitos legais 

da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a 

reparação civil. Considerando que nenhum dos contratos são 

consignáveis em folha de pagamento, revogo em definitivo a liminar, em 

face dos descontos não estarem afetos ao patamar de 30% dos 

proventos da autora, face a contratação por descontos em conta 

corrente. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é 

um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do 

crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da 

interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvidas sobre 

a sua incidência, nesta espécie de contrato. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de 

Mérito, a presente Ação Revisional de Contrato de Empréstimo C/C 

Obrigação de Fazer C/C Dano Moral C/C Tutela De Urgência C/C Tutela 

Cautelar Antecedente para Exibição de Documentos Art 303 e 305 NCPC e 

ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 

487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que nos contrato 

nº849967557, na modalidade BB Crédito Salário; contrato nº856684662, 

na modalidade BB Crédito Salário; contrato nº872749212, na modalidade 

BB Crédito 13º Salário e contrato nº875889380, na modalidade BB Crédito 

13º Salário, deverão os juros remuneratórios serem reduzidos para 2,5% 

ao mês, que corresponde a taxa média de mercado para financiamento 

que por analogia aplica no caso em tela, mantendo a capitalização mensal. 

Ainda, na mora, em relação aos cinco contratos pactuados entre as 

partes, deverá incidir apenas a correção monetária pelo INPC e juros de 

mora de 1% ao mês. Deverá ser afastada a comissão de permanência 

cumulada com outros encargos de mora. Após a implantação da sentença, 

havendo saldo remanescente em favor da autora autorizo a repetição de 

indébito de forma simples e atualizada. Considerando que o autor é 

assistido pela Justiça Gratuita, custas e despesas processuais pelo autor 

e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, nada 

sendo requerido, arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 15.08.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013052-13.2018.8.11.0041

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:

S. DE OLIVEIRA FILHO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 963679 Nr: 6369-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEZENILDO PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

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

OAB:6.083

 DECISÃO

Vistos.

Diante da inércia do executado em promover o pagamento do débito 

exequendo – fl. 154, consoante disposto no art. 835, I, do CPC, 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$ 1.775,57 (demonstrativo de cálculo – fls. 155v/156).

 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, sobre a qual deverá 

o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias.

 No mais, defiro o pedido de consulta para obter informações sobre 

possíveis BENS PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD, pelo que, segue o 

demonstrativo com as respostas da consulta, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar-se em igual prazo.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Registre-se que a presente decisão deve ser lançada nos termos do art. 

517 da CNGCG.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 8 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1063829 Nr: 52672-54.2015.811.0041

 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): ESTROGILDO FRANCISCO BARCELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

 Pretende o Credor a reforma da decisão que deferiu a liminar pleiteada na 

inicial para incluir a restrição de circulação via Renajud sobre o veículo 
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objeto da demanda.

Nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec.Lei n.º 911/69 ,determino a inclusão da 

Restrição de Circulação, via RENAJUD, sobre o bem indicado na inicial, 

cujo extrato segue em anexo.

No mais, segue o extrato da consulta realizada, via sistema BACENJUD 

(Banco Central) a fim de obter endereços para citação do Executado, 

conforme pedido de fl. 57. Consigno que havendo informação de endereço 

distinto daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de 

citação, caso contrário intime-se o Credor para, em quize (15) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1086927 Nr: 4690-10.2016.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A . ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS DE CONSOCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANDRO MATOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88.492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 60, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço dos executados por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, cujos extratos seguem anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de busca e apreensão.

Em quinze 15 (quinze) 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 382258 Nr: 18325-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA MARIA DE MAGALHÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 97). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 98/100, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 101).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Dê-se baixa na restrição de fl. 38.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 13 de Agosto de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 726742 Nr: 22571-73.2011.811.0041

 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: OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - OAB:11245/MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT, ROGERIO TELLES DE 

CARVALHO - OAB:11461 -B, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600/MT

 Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

Certifique-se o alegado pela Requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL 

LTDA, bem como a respeito de eventuais quesitos apresentados pelas 

partes.

 Diante da manifestação do expert nomeado pelo Juízo a fl. 592, 

comuniquem-se as partes da nova data agendada para iniciarem-se os 

trabalhos periciais – 30/08/2018, devendo a Requerida SAGA PANTANAL 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA indicar a localização do veículo e da 

respectiva chave, em cinco (05) dias, sob pena de desobediência, pois 

conforme termo de fls. 572/573, é depositária fiel do bem.

No mais, dê-se prosseguimento ao feito em conformidade com a decisão 

de fl. 582, e determinação expressa prevista na CNGC, art. 1040 , e os art. 

474, e ss. do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1147439 Nr: 30616-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENIL ANDRESSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, e 344, ambos 

do CPC, cumulada com Decreto Lei nº. 911/69, declaro e consolido nas 

mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial (fls. 

04/05), cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado.CONDENO a Requerida ALENIL ANDRESSA DE OLIVEIRA, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que 

ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, 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. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791276 Nr: 45350-85.2012.811.0041
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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: CELMA ASSUNÇÃO DE LARA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 832922 Nr: 38455-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VASQUEZ PIRES - 

OAB:13.993A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de O. MATOS - 

OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

 Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD, 

RENAJUD e BACENJUD. Consigno que havendo informação de endereço 

distinto daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de 

citação, caso contrário intime-se o Exequente para, em quinze (15) dias, 

dar prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover 

a citação dos Executados.

Ademais, acerca das outras diligencias solicitadas, informo que cabe ao 

Exequente promover.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 865957 Nr: 6334-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - 

ME, CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vitos. Devidamente citado os Executados por edital (fl. 78) e publicado em 

jornais de grande circulação (fls. 55/56), restando ainda silentes (fl. 57), 

sendo nomeado Curador Especial um Defensor Público que atua nesta 

Unidade Judiciária (fl. 60), o qual deixou de interpor Embargos a Execução 

e apresentou impugnação inominada do título executivo por negativa geral 

dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 341, § único, do CPC, e 

por fim, pugnando pela total improcedência dos pedidos delineados na 

exordial (fls. 63/64).Instada o Exequente a se manifestar sobre o 

Incidente, atendeu ao comando processual (fls. 73/76), reiterando os 

pedidos descritos na inicial.É a síntese dos autos.DECIDO.Em face da 

ausência de questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, 

passo a análise do mérito da contenda.Assim, nos termos do art. 784, II, 

do CPC a dívida ora cobrada encontra-se consubstanciada no título 

executivo apresentado para instruir a execução. Presentes, portanto, a 

liquidez, certeza e exigibilidade, que são os elementos necessários 

exigidos pela norma aplicável ao caso para qualificar o título extrajudicial 

(artigos 783, e 784, inciso II, ambos do CPC).O Autor comprovou 

documentalmente não apenas a certeza da dívida, no sentido de quem tem 

indubitável origem válida e lícita (fls. 17/22), mas também a certeza do 

“quantum” financeiro devido (fls. 23/24), e bem assim, com a mesma 

qualidade jurídica, a exigibilidade do crédito, neste caso porque não sujeito 

a qualquer termo, prazo ou condição, devendo os Executados, portanto, 

satisfazerem o débito exequendo.Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta, acolho as razões e fundamentos contidos na peça inicial (fls. 

05/08), para INACOLHER o Incidente proposto pelos Executados, via 

Curador Especial, determinando o regular prosseguimento da Execução.O 

Exequente indique bens passíveis de penhora, em dez (10) dias, 

requerendo o que entender de direito para viabilizar a persecução de seu 

crédito. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 258210 Nr: 20598-59.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERC. DE MEDIC., PERF,E COSM DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO EDUARDO FERREIRA CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7432/O, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processo pendente de providencias pela Secretaria.

Certifiquem-se as informações concernentes a eventual oposição de 

embargos à execução e/ou pagamento do débito pelo Executado, 

ressaltando-se que a Secretaria deve atentar-se à manutenção do 

cadastro dos processos rigorosamente atualizado, com relação às partes, 

endereços e outros dados, neste caso, em que fase encontra-se os 

embargos que tramitam ou tramitaram em apenso a estes autos.

CNGCGJ, art. 482: A Racionalização do processo de produção 

compreenderá as medidas a seguir indicadas, na forma do manual de que 

trata o art. 479 da CNGC sem prejuízo de outras nele contidas:

 XI - Manutenção do cadastro de processos rigorosamente atualizado, 

com relação às partes, endereços, advogados e outros dados, bem assim 

lançamento de todos os andamentos processuais, com a necessária 

correção e clareza, visando a formação do processo digital que 

corresponda à realidade do processo físico.

No mais, sem prejuízos da determinação supra, defiro pedido de consulta 

para obter informações sobre possíveis BENS PENHORÁVEIS, via sistema 

INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos com as respostas das 

consultas, sobre as quais deve o Credor se manifestar em quinze (15) 

dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 744647 Nr: 41707-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX COMERCIO DE PRODUTOS 

VETERINARIOS LTDA, PATRICIA SOUZA LEITE, PATRIA OYARZABAL 

SANDHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Defiro pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1210068 Nr: 8428-69.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR BUENO CONTRERA, CELINA BUENO 

CONTRERA

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As consultas de endereço da parte Requerida mediante os sistemas 

conveniados já foram realizadas nos autos.

Em cinco (05) dias o Requerente promova o regular andamento processual 

com efetividade. Caso silente, remetam-se ao juízo de origem.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 721754 Nr: 17269-63.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFÁ DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 95045 Nr: 4218-05.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANDOLFO VILELA GARCIA 

JÚNIOR - OAB:4.352

 DECISÃO

Vistos.

Considerando a concordância do Exequente e a ausência de 

manifestação do Executado no que diz respeito aos cálculos apurados 

pelo Contador Judicial – vide certidão de fl. 191, HOMOLOGO-O para que 

surtam os consequentes e legais efeitos.

Diante da inércia da Executada em promover o pagamento do débito 

exequendo, consoante disposto no art. 835, I, do CPC, defiro o pedido do 

credor e determino tentativa de 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$ 46.938,44 – fl. 186.

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 quinze (15) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online, sobre a qual deverá 

o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 815048 Nr: 21500-65.2013.811.0041

 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 SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELLA APARECIDA PADILHA DE SOUZA

 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: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Exequente a parte ITAPEVA VI 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS, anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se o Exequente a requerer o que mais entender de direito, em 

quinze (15) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 10 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 793508 Nr: 47639-88.2012.811.0041

 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: PEDRO ANTONIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAN ESCUDERO GUITIERREZ 

- OAB:MT 4.344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL DE A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 DESPACHO

Vistos.

Considerando o pedido de fls. 228/229, arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de Agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 145548 Nr: 1640-93.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão sine die do feito 

em razão da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 

921, do CPC, até ulterior manifestação do Exequente.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 981749 Nr: 14893-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MORELI, LEDIONETE APARECIDA VILLA 

MORELI, JELF PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sobre a certidão da central de mandados no 

prazo de cinco dias
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 32891 Nr: 266-67.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOCAPO COOP. AGRIC. PROD. DE CANA DE 

POCONÉ LTDA, CRISTOVÃO AFONSO DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

GOMES DA SILVA, MARIA NUNES RONDON DA SILVA, LUIZ ALBERTO 

GOMES DA SILVA, RODOLFO GOMES DA SILVA, ARLINDO ANGELO DE 

MORAES, DONIZETE DO PRADO, JOÃO MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Diante da inacreditável tramitação do feito que perdura há 29 anos!!!, 

inobstante encontrar-se pendente de análise a exceção de 

pré-executividade oposta pelos Executados Maria Nunes Rondon da Silva 

e Espólio de Jose Gomes da Silva (fls. 302/340), e apesar de o juízo 

deprecado ter enviado cópia integral da famigerada carta precatória 

distribuída no ano de 1989, há mais de CINCO ANOS, esta foi juntada 

nestes autos desordenadamente, impossibilitando o prosseguimento 

regular do feito.Desta feita, no intuito de efetivarmos a prestação 

jurisdicional, outorgo ao Exequente o prazo de quinze (15) dias para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito com indicação precisa e 

consubstanciada das suas razões, trazendo aos autos o quantum 

debeatur atualizado, bem como cópia integral da carta precatória em 

tramite perante o juízo da Vara Única de Poconé-MT, n.º 276/1989, de 

capa a capa, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 945742 Nr: 57880-53.2014.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILDA CAMILO GOMES DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido (fl. 55), razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços da executada 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 citação da Executada.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação da Requerida, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1068109 Nr: 54553-66.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYSA DE LIMA CERQUEIRA CALDAS, HUGO 

MONTEIRO DA SILVA, TALC COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6413/MT

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do CPC, refutando as teses autorais de abusividade ou ilegalidades 

nas cláusulas contratuais impugnadas, e, em consequência, mantenho 

incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em 

apenso (ID: 1013755), em todos os seus efeitos.CONDENO os 

Embargantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído a causa nestes Embargos, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do CPC. Junte-se cópia desta nos autos da Execução 

apensa.Após o transcurso do trânsito em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 214373 Nr: 23334-84.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MAIA DA SILVA, ADEMIR ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 1236, reitere-se a intimação da perita nomeada 

nos autos a prestar os esclarecimentos em cinco (05) dias, sob pena de 

redução da remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho e/ou 

substituição do expert, com comunicação à corporação profissional 

respectiva e multa a ser fixada, tudo em consonância com a legislação 

processual civil .

Cumprido o encargo, fica desde já autorizado o levantamento de 50% dos 

honorários periciais pela profissional, conforme pedido de fl. 1233.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 983027 Nr: 15404-63.2015.811.0041

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALVES CORREA JUNIOR

 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: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os Embargos Monitórios, e, por consequência, converto em título executivo 

judicial o valor do débito pleiteado de R$ 1.180,73 (um mil cento e oitenta 

reais e setenta e três centavos), sobre o qual incidirá correção monetária 

pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos 

autos, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação.CONDENO o Requerido/Embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do CPC.Prossiga-se a presente ação, em forma de feito 

executivo (§ 8º. do art. 702, do CPC).Tendo em vista que a sentença foi 

proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, 

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto 

nesta sentença, ex vi dos arts. 523, caput, e 798, I, alíneas “a” e “b”, todos 

do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 746013 Nr: 43194-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA MACHADO LTDA, 

GODOFREDO MACHADO LTDA, ROZANE MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098

 DECISÃO
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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$ 159.422,99 (demonstrativo de 

cálculo – fls. 170/172).

 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, no mais, defiro o 

pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, segue o demonstrativo 

com as respostas da consulta, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em cinco (5) dias, sob pena de extinção por inexistência de 

bens.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 95049 Nr: 4894-16.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE LEASING ARREDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANDOLFO VILELA GARCIA 

JÚNIOR - OAB:4.352

 DECISÃO

Vistos.

Diante da inércia da Executada em promover o pagamento do débito 

exequendo– fl. 212, consoante disposto no art. 835, I, do CPC, 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$ 543.720,31 – fl. 200

 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 o Executado, 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 quinze (15) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online, sobre a qual deverá 

o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias.

 Promovam-se, também, consultas online nos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD a fim de levantar informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, sobre as quais deve o Credor se manifestar em igual 

prazo da medida de penhora online.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

No mais, a Secretaria promova-se a abertura do 2º volume dos autos, a 

partir da fl. 200, conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 945940 Nr: 57964-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DO 

COM. DE AUTOM. PEÇAS E SERV. CBA E VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPITAL DISTRIBUIDORA DE BORRACHA 

LTDA, NELSON ROBERTO CIRNEVA VERÃO, MARIA ANGÉLICA JORGE 

NESRALA, STEPHANY NESRALA VERÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

Consoante diretriz da CNGC, certifique-se o decurso de prazo da 

intimação de fl. 94.

No mais, defiro o petitório de fl. 109, onde o autor pleiteia a consulta de 

endereço via INFOJUD, tendo em vista as tentativas frustradas 

anteriormente.

Após pesquisa, intime-se o autor para praticar as diligencias necessárias 

ao prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 443264 Nr: 18973-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZ TIO JOSE LTDA EPP, JOSÉ LAÉRCIO 

GALLO, ROSEMEIRI PERES DA SILVA GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Analisando os autos observo que há menos de seis (06) meses foi 

realizada penhora por meio do sistema eletrônico BACENJUD, em razão 

disto indefiro o pedido de fls. 59/60.

 Sendo assim, intime-se o Exequente para, que em quinze (15) dias, 

indique bens que satisfaçam a execução ou manifeste interesse na 

expedição de Certidão de Crédito, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 829925 Nr: 35677-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS ALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24175 Nr: 3917-63.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA LOTUFO BUSSIKI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 20.746,03 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 216).

 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, no mais, defiro o 

pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, segue o demonstrativo 

com as respostas da consulta, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em cinco (5) dias, sob pena de extinção por inexistência de 

bens.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Não havendo sucesso na penhora ou nas informações acerca de 

possíveis bens penhoráveis, intime-se o Exequente a requerer o que 

entender de direito em cinco (05) dias, sob pena de extinção por 

inexistência de bens.

 Por fim, a Secretaria promova-se a abertura do 2º volume dos autos, a 

partir da fl. 200, conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 791276 Nr: 45350-85.2012.811.0041

 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: CELMA ASSUNÇÃO DE LARA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões 

iniciais da Autora, reputando regulares e razoáveis as taxas 

administrativas contratuais impugnadas.CONDENO a Autora CELMA 

ASSUNÇÃO DE LARA ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, ficando, 

pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, 

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 da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do 

NCPC.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2016Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 817032 Nr: 23472-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNO CEZAR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Exequente promova o regular processamento do feito, precisamente e 

efetivamente, em cinco (05) dias, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito, pois o requerimento para consulta de endereço da parte Requerida 

via sistemas conveniados, já foi realizado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 818497 Nr: 24838-47.2013.811.0041

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI HONORATO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e determino a prévia requisição de informações 

acerca dos endereços dos Devedores por meio dos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, cujos extratos seguem em anexo.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular andamento do feito, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito, ressaltando-se que, caso os 

endereços sejam diversos daqueles que constam nos autos, fica desde já 

determinada a renovação da citação, devendo ser expedido o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 53817 Nr: 7213-54.2000.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alício Ângelo Catarino Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 242951 Nr: 11417-34.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÉLIO DIAS DE MOURA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:8195

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 729082 Nr: 25059-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEVAL SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSÉ BOMFIM - 

OAB:OAB/MT 3.210

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 733406 Nr: 29651-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES 

LTDA-ME, HAROLDO TRISTÃO DA ROCHA

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/O

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751461 Nr: 3216-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDI RICHARD FREIMANIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e determino a prévia requisição de informações 

acerca dos endereços dos Devedores por meio dos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, cujos extratos seguem em anexo.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular andamento do feito, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito, ressaltando-se que, caso os 

endereços sejam diversos daqueles que constam nos autos, fica desde já 

determinada a renovação da citação, devendo ser expedido o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 755261 Nr: 7278-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO EMANOEL MORAIS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão sine die do feito 

em razão da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 

921, do CPC, até ulterior manifestação do Exequente.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 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

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 
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CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 406757 Nr: 38004-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - BANCO INVESTIMENTO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIARINI & MENDONÇA LTDA ME, LILIAN 

VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:17.497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN V. M. PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8400 -MT

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 411762 Nr: 1590-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE DE PROENÇA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 463521 Nr: 31779-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DE OLIVEIRA SANTOS ME, LELIS 

FONSECA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ÂNGELO DE 

MACEDO - OAB:6811-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 464634 Nr: 32473-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMINE ARQUITETURA, ILUMINAÇÃO E 

INTERIORES LTDA, ANDRÉ ANTONIO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 466553 Nr: 33686-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. W. E. COMERCIO E ENGENHARIA A 

SERVIÇO DO AÇUCAR E DO ALCOOL, SARAH AZEVEDO RODRIGUES, 

ALANA DE AZEVEDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 
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manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 701698 Nr: 36319-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FABIANO MALHEIROS DE ALMEIDA 

- ME, RODRIGO FABIANO MALHEIROS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 709403 Nr: 2283-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELIS PEIXARIA, LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA 

SANTOS, LELIS FONSECA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 921022 Nr: 44048-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão sine die do feito 

em razão da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 

921, do CPC, até ulterior manifestação do Exequente.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 939980 Nr: 54561-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M LOURENÇO SANTOS, MARCAL LOURENÇO 

DOS SANTOS

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão sine die do feito 

em razão da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 

921, do CPC, até ulterior manifestação do Exequente.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1015630 Nr: 29998-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LOPES DA LUZ

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Exequente promova o regular processamento do feito, precisamente e 

efetivamente, em cinco (05) dias, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito, pois o requerimento para consulta de bens penhoráveis, via 

Sistema Renajud, já foi realizado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1081535 Nr: 2306-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DE PAULA CORREA EIRELI - ME, ELTHON DE 

PAULA CORREA

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

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e determino a prévia requisição de informações 

acerca dos endereços dos Devedores por meio dos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, cujos extratos seguem em anexo.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular andamento do feito, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito, ressaltando-se que, caso os 

endereços sejam diversos daqueles que constam nos autos, fica desde já 

determinada a renovação da citação, devendo ser expedido o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1091638 Nr: 6861-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINA PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, 

CARLINA MARIA RABELLO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1135406 Nr: 25253-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO DE LUCENA CABRAL, JOSIANE DE 

CASTRO LUCENA CABRAL

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e determino a prévia requisição de informações 

acerca dos endereços dos Devedores por meio dos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, cujos extratos seguem em anexo.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular andamento do feito, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito, ressaltando-se que, caso os 

endereços sejam diversos daqueles que constam nos autos, fica desde já 

determinada a renovação da citação, devendo ser expedido o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 241432 Nr: 9981-40.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MORRO GRANDE LTDA., 

ANTÔNIO HENRIQUE NOGUEIRA CARUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Exequente promova o regular processamento do feito, precisamente e 

efetivamente, em cinco (05) dias, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito, pois o requerimento para consulta de bens penhoráveis via 

Sistema Renajud, já foi realizado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 345863 Nr: 15960-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESO SANTOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDÉRLISON AKERLEY DA 

SILVA - OAB:18837/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão sine die do feito 

em razão da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 

921, do CPC, até ulterior manifestação do Exequente.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 905915 Nr: 34180-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERSATIL CONSTRUTORA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA-ME, MARCO ANTÔNIO DEVILLART AGUIAR

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 790637 Nr: 44689-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIZETE FÁTIMA TELLES, LORIZETE FÁTIMA 

TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, 

GUILHERME F. FIGUEIREDO CASTRO - OAB:OAB/MS 10.647, JOSÉ 

HENRIQUE S. VIGO - OAB:17.074A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão sine die do feito 

em razão da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 

921, do CPC, até ulterior manifestação do Exequente.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1014383 Nr: 29500-83.2015.811.0041

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DALBARAM DE CASTRO RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 
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JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1116845 Nr: 17393-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLV COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI, SALETE LIPORONE VINE, JUSSYNEIA BATISTA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de SLV COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI E OUTRA (S) em que as partes informam 

composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes ( Fls. 64/66 

) através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intime-se.Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 793918 Nr: 237-74.2013.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IREMAR CRISTINA SEBA MITSUZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Exequente deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão a fl.73). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 74/76, para que promovesse 

o andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 77).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Credora, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorário advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 13 de Agosto de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 916156 Nr: 40884-77.2014.811.0041

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:68723/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 66). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 67/69, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 71).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 13 de Agosto de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 386601 Nr: 22330-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

- OAB:53612 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT, Jorge Jose Noga Junior - OAB:12.350, LEANDRO 

CERQUEIRA DE MORAIS - OAB:12.549/MT

 Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1095336 Nr: 8542-42.2016.811.0041

 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): REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 961262 Nr: 5338-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMARA MONTENEGRO STELLATO 

BEZERRA, EDILSON JACOBINA LEITE BEZERRA, PETROJANES STELLATO 

FILHO, RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1176391 Nr: 42599-86.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIOL COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ 

EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TADEU CURBAGE - 

OAB:132.024/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Iintimo a parte autora, para manifestar sobre a petição de fls186.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1005249 Nr: 25642-44.2015.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELVES APARECIDO JORGE SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1020202 Nr: 32033-15.2015.811.0041

 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): ADEVALDO DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1165343 Nr: 38081-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. DIAS GOMES ME, VALDINETH DIAS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, DARCY CORREA 

BUSSIKI, DERGAN BUSSIKI, ELIANA CÁSSIA IMBRIANI SAMANIEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, LARAH BEATRÍSSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1002579 Nr: 24525-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDES MAXIMIANO DE JESUS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS - OAB:14.517/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1145624 Nr: 29929-16.2016.811.0041

 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): JUCIE CORDEIRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 158074 Nr: 10706-97.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LEITE TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 SENTENÇA

Vistos.

O Exequente deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão a fl. 173). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 174/176, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 
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potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 178).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Credora, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorário advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 13 de Agosto de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 302759 Nr: 14451-80.2007.811.0041

 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): ELLEN FATIMA FAGUNDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 353724 Nr: 24252-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSITA DE ALMEIDA GUARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista a divergência de valores do saldo apontado pelo 

Exequente fls. 168/169, planilha de cálculo juntado a fl. 170 e da penhora 

online efetivada a fls. 173/175, intime-se a Exequente para manifestar-se 

nos autos em 15 ( quinze ) dias.

Intime-se.

 Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378449 Nr: 14561-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAPPY TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 337527 Nr: 8330-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO GARCIA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal (05 dias) retirar o Edital de 

Citação para devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 271462 Nr: 3018-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. 

A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO SOUZA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747, ERNANI JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:9561/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 22810 Nr: 1299-82.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Cuiabá Ltda., Samir Yassini, Ali Nadim 

Yassini, Semy Yassini

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

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos.

Considerando o pedido retro para dilação de prazo, determino que em 

quinze (15) dias, o Exequente de prosseguimento ao feito sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 967825 Nr: 8188-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLESSO TRANSPORTES LTDA ME, VALDIR 

ANTONINHO CARLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal (05 dias) retirar o Edital de 

Citação para devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 917482 Nr: 41727-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON REFERINO DE LARA-EI, GELSON 

REFERINO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 
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OAB:15.025/MT, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:OAB/MT 17257, 

JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:10.077-E, RODRIGO 

SILVEIRA - OAB:10410/MT, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal (05 dias) retirar o Edital de 

Citação para devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 881664 Nr: 17798-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SERGIO SPERANDIO CONSULTORIA - ME, 

LUIZ SERGIO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal (05 dias) retirar o Edital de 

Citação para devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 884056 Nr: 19251-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY OUVERNEY DE FREITAS EPP, 

WESLEY OUVERNEY DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

SANTANDER ( BRASIL ) S/A em face de WESLEY OUVERNEY DE 

FREITAS EPP E OUTRA , em que as partes informam composição amigável 

consoante termo de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes ( Fls. 62/63 

) através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intime-se.Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 465322 Nr: 32927-64.2010.811.0041

 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): SERGIO GOEBEL DE SANTANA, JULIO CESAR 

MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Almeida - 

OAB:OAB/RS - 43.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal (05 dias) retirar o Edital de 

Citação para devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 457347 Nr: 27675-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMAR DO CARMO ADORNO 

- OAB:OAB/MT 16.247-B

 Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 769267 Nr: 22218-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAUSANOBRE COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA -ME, HELENA MARIA MACHADO

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

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811100 Nr: 17600-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778441 Nr: 31845-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WISIS LAURINDO DA SILVA, 

SÔNIA REGINA GAMA LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal,trazer a matrícula atualizada do imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1070059 Nr: 55393-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS BARBOZA DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, Roberta Beatriz do nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033696-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA RODRIGUES LICA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal, bem como quanto aos documentos acostados aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019679-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GUTIERREZ DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019679-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GUTIERREZ DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

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 DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018465-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURIVAN LIMA NASCIMENTO (DEPRECADO)

 

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 DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035766-98.2017.8.11.0041

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:

JOAO AGRIPINO DA SILVA (RÉU)

INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME (RÉU)

DARCY DA CUNHA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos requer de dilação de 

prazo cujo o lapso temporal já decorreu há um determinado tempo, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024186-71.2017.8.11.0041

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:

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (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.

Despacho 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)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013702-31.2016.8.11.0041. AUTOR: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO RÉU: GABRIEL MATIAS VILLARREAL Despacho Vistos etc. 

Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud do requerido: - Gabriel 

Matias Villareal, CPF n°. 703.002.411-78. 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, 15 de agosto de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 
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Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015069-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN TAQUES DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015069-90.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: WILLIAN TAQUES DE CASTRO 

Despacho 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 

de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal) e Sistema BacenJud do executado: - Willian Taques de Castro, 

CPF n°. 925.248.341-15. 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, 15 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032321-72.2017.8.11.0041

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:

REGIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão 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: 1026130-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON JARDEL RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026130-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JEVERSON JARDEL RODRIGUES 

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, 15 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026143-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

JAIR SANTANA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026143-73.2018.8.11.0041. AUTOR: ITAU UNIBANCO S/A RÉU: FATIMA 

APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA - ME, JAIR SANTANA DE SOUZA 

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, 15 de agosto 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: 1026257-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANE ELY ALMEIDA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026257-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ANE ELY ALMEIDA DE MORAES 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, 15 de agosto de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002986-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE LARA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT0011183A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019953-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA FERREIRA ZOLINGER (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 
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“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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026295-24.2018.8.11.0041

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:

KATIELY LIMA SACRAMENTO (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 2 6 2 9 5 - 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: KATIELY LIMA 

SACRAMENTO 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, 15 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031516-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA FIGUEIREDO SOARES BENEDITO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007341-61.2017.8.11.0041

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:

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ENZO GOMES 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 depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000107-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

YOKO NISHIMOTO DA SILVA (EXECUTADO)

NILTON DE MORAIS SOARES (EXECUTADO)

CLEUDEMAR ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

GISELLE TAQUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para 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: 1007341-61.2017.8.11.0041

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:

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ENZO GOMES 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031516-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA FIGUEIREDO SOARES BENEDITO (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1005742 Nr: 25788-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARA LUANA OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794202 Nr: 511-38.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DE SOUZA REIS

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Vistos e etc...

01- Intime-se o autor a manifestar-se sobre a petição de fls. 64.

02- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797950 Nr: 4335-05.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE LEISMAN BIALESK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

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

OAB:20.701/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, ELAINE CRISTINA BARREIRO COUTINHO - 

OAB:228.019/SP, MARCELO MENIN - OAB:153.342/SP

 Vistos e etc...

01- Tendo em vista a anuência da credora com a importância depositada 

pelo devedor, julgo extinto o feito com fundamento no artigo 924, inciso II, 

do CPC.

02- Expeça-se o alvará na forma indicada às fls. 93.

03- Após, arquive-se com as baixas necessárias.

04- PRIC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 971149 Nr: 9784-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Battistotti Braga - 

OAB:OAB 20.708, HÉLIO UDSON OLIVEIRA - OAB:6.699/MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171/MS

 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): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 244439 Nr: 12742-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOCELITO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-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 a Certidão de Crédito expedida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 101058 Nr: 14889-82.2002.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY LOPES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, NADESKA CALMON 

FREITAS - OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:17.497, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a entrega dos documentos solicitados impulsiono os autos 

para intimar a parte requerida para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste nos autos, sob pena de rearquivamento ante o findar da 

prestação jurisdicional.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 913476 Nr: 39170-82.2014.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1088823 Nr: 5610-81.2016.811.0041

 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): DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1140163 Nr: 27432-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BAGGIO, MARIA RITA DUDEQUE 
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BAGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-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, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840347 Nr: 44749-45.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS

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

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 996649 Nr: 22028-31.2015.811.0041

 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): DOUGLAS MARTINS PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONCA - 

OAB:16067, 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 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 828611 Nr: 34465-75.2013.811.0041

 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: EMIDIO CESAR DE MELO

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fl 37.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 876846 Nr: 14691-25.2014.811.0041

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SOARES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

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 que , no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito da devolução do AR de 

CITAÇÃO devolvida pela ECT, em que informa que apesar de comparecer 

no endereço indicado por três dias seguidos a mesma sempre estava 

"AUSENTE".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 345117 Nr: 15630-15.2008.811.0041

 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: BANCO DAIMLERCHRYSLER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LORIANO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO LUIZ VITORINO 

BARCELOS - OAB:30.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a Contestação por Negativa Geral de fls. 118, apresentada 

nos presentes autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

referida Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 775984 Nr: 29267-91.2012.811.0041

 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: MAURICÉIA CONCEIÇÃO MENDES MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ,tendo em vista a rejeição dos Embargos de Declaração interpostos e 

já certificado a tempestividade (fls277)do recurso de Apelação encartada 

as fls 272/276, impulsiono os autos para intimar a parte apelada/autora a 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 317039 Nr: 20439-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE NONATO, ALEXANDRE JOSÉ 

NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

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 em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851722 Nr: 54646-97.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA BERNARDINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788485 Nr: 42459-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIDA MIRIAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-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 depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça a fim de cumprir o Mandado de 

Penhora e Avaliação dos veículos, 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): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 965214 Nr: 7043-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL A SOARES, DANIEL ANTÔNIO 

SOARES

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

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.: 910193 Nr: 36962-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C. DE CAMPOS

 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:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10226, 

sem a manifestação da parte exequente.

 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): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 357509 Nr: 27925-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12.410-A OAB/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - 

OAB:7085-A/MT

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

OAB:6943/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10229, 

sem a manifestação da parte exequente.

 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): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 142017 Nr: 26591-88.2003.811.0041

 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): GRAND PRIX MOTO NAUTICA LTDA, JOSÉ 

HENRIQUE NONATO, JOSE HENRIQUE NONATO FILHO

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

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

SILVA - OAB:6565/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK 

- OAB:8830/MT, SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - OAB:14.610/MT

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 133731 Nr: 19203-37.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI SANTANA DE ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024943-65.2017.8.11.0041

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:

NELSON RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024943-65.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: NELSON RIBEIRO DOS SANTOS Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – Defiro o pedido junto ao ID 14745185, intime-se o Sr. Oficial de 

Justiça Ademilton Batista, para retificar a certidão de busca e apreensão 

de ID 14689990, posto que houve erro material na discrição do veículo, 

objeto da lide. II – Banco Bradesco S/A, propôs a presente Ação de Busca 

e Apreensão em desfavor de Nelson Ribeiro dos Santos. Deferida a liminar 

junto ao ID 14425183, o bem foi devidamente apreendido, consoante 

certidão de ID 13831311. Devidamente citado, o requerido compareceu 

junto ao ID 14646518, postulando pelos benefícios da justiça gratuita, pela 

purgação da mora e a restituição do veículo, objeto da lide, acostando o 

comprovante de pagamento do valor dado à causa, consoante 

comprovante de ID 14646529. Com base na decisão proferida no REsp 

1.418.593 MS, em que versa o Superior Tribunal de Justiça no 

entendimento da necessidade de pagamento da integralidade do débito 

para possibilitar a restituição do bem, não sendo suficiente o pagamento, 

tão somente, das parcelas vencidas, defiro o pedido de purgação da mora 

e diante do pagamento do valor dado à causa, defiro o pedido de 

restituição do bem. Expeça-se Mandado de Restituição do veículo, ficando 

desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de 

plantão. Autorizo a ordem de arrombamento. Autorizo, também, a utilização 

de reforço policial para cumprimento da ordem judicial, se necessário. III – 

Anoto ainda que defiro os benefícios da Justiça gratuita ao requerido 

postulado, ficando, pois, isenta do pagamento das custas processuais. 

Quanto à verba honorária, arbitro em 10% sobre o valor do débito, porém, 

fica suspensa a obrigação nos termos do art. 12 da Lei 1060/50. IV – Em 

seguida, intime-se o Banco requerente para que se manifeste sobre a 

contestação junto ao ID 9717680 e sobre os valores depositados (ID 

14646529), no prazo de 10 (dez) dias. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 15 de agosto de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025576-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDES NEVES 20254083153 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025576-42.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se 

o requerente, pessoalmente (via postal com AR), no endereço da exordial, 

para devidamente regularizar o polo ativo e a representação processual 

de Edson Neves, CNPJ 20.415.366/0001-39, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. II – Somente após cumprido o 

item anterior, certifique-se o necessário e cumpra com o abaixo 

determinado, visto que sigo com a análise do pedido inicial. Edson Neves, 

CNPJ 20.415.366/0001-39, ingressou com Ação de Consignação em 

Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco 

Volkswagen S/A. Afirma o requerente que firmou com o requerido um 

contrato de financiamento para aquisição de um veículo, no valor de R$ 

34.112,26, a ser pago em 36 parcelas de R$ 1.253,83. Que vinha 

efetuando o pagamento das parcelas mensais via boleto bancário, porém 

passou por dificuldades financeiras e não conseguiu mais adimplir com as 

parcelas, e agora o requerido efetua a cobrança de valores extremamente 

onerosos. Assim, em sede de tutela antecipada, requer seja autorizada a 

consignação em juízo no valor contratado, determinando ao requerido a 

exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

seja mantido na posse do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Defiro em parte os 

pedidos de ID 14679741. Assim, intime-se o requerente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez 

que não há qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito 

não terá efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida, 
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posto que analisar os pedidos de pagamento de dívida já vencida seria 

adentrar as questões de mérito, incabível neste momento. Ademais, 

trata-se a presente ação apenas de consignação em pagamento e o 

requerente não efetuará o pagamento do incontroverso no tempo e modo 

contratados (artigo 330, §§ 2º e 3º, do CPC). Após, cite-se o requerido 

para levantar a importância depositada ou oferecer contestação, no prazo 

legal. Cumpra-se. A/Cuiabá, 15 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025783-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUBER JEFFERSON DE SOUZA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025783-41.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se 

o requerente, pessoalmente, e seu patrono, via imprensa, para efetuar o 

pagamento das mencionadas custas iniciais de distribuição, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. II – Ainda, 

compulsando os autos, constato a ausência do contrato firmados entre as 

partes. A jurisprudência tem assim se manifestado com relação aos fatos 

narrados pelo requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TAXA DE 

JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. PEDIDOS 

FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A RESPEITO 

DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE ADESÃO. 

PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSTRUMENTO 

CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. DECISÃO 

AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS 

AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O 

CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL 

AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR 

VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 

REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição inicial de ação revisional de 

contrato bancário, que não vem acompanhada de cópia do contrato 

revisando. 2. Faltando documento indispensável ao ajuizamento da ação 

(art. 283, CPC), não ocorre a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pelo autor decorrentes daquele documento faltante. (TJ-PR - 

AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 614) 

(grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a apresentação de 

documentos pelo requerido, quando o requerente desconhece o que está 

a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 

434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino ao 

requerente que emende a inicial, e traga aos autos o contrato que 

pretende controverter, e indica em sua petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, ao que indefiro 

a apresentação destes pelo requerido. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 15 de agosto de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026029-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORACI ALMEIDA DE CERQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1026029-37.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 15 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026218-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL BARBOSA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO)

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1026218-15.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 
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gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 15 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023294-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ODILON GAHYVA 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: 

1023294-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GUILHERME ODILON GAHYVA 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 BMW/ X1 SDRIVE 18I 2.0 16V 

AUT, Ano Fabricação/Modelo 2011/2012, Chassi WBAVL3104BVN87688, 

Renavam 316919969, Placa OAP-2277, 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, 15 de 

agosto 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: 1026161-94.2018.8.11.0041

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:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026161-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PHILIPE EDUARDO RODRIGUES 

ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 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 JEEP/ COMPASS LONGITUDE F, 

Ano Fabricação/Modelo 2017/2018, Chassi 98867512WJKH47497, Placa 

QCO-5899, 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, 15 de 

agosto 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: 1028100-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028100-46.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAULEASING S.A. 

REQUERIDO: SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Revogo a 

decisão inicial junto ao ID 10772784. Tendo em vista que as partes 

celebraram Contrato de Arrendamento Mercantil, intime-se o Banco 

requerente para emendar à inicial, adequando sua ação aos seus pedidos, 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 15 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026325-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. D. S. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1026325-59.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n.º 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Ademais, NÃO consta em quaisquer dos polos da 

presente ação uma instituição financeira. Nesse diapasão, tenho que, em 

se tratando esta ação de indenização por danos materiais e morais 

proposta por Silvio Diniz da Silva Neto em face de Oceanair Linhas Aéreas 

S/A – “Avianca”, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não 

atende às especificações da competência desta vara, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se impõe. 

Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de competência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

A simples colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não 

estabelece, por si só, a competência da Vara Especializada em Direito 

Bancário. 2. Há necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação 

de contrato, que a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. 

Incidência do art. 1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (PRIMEIRA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 15 

de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-19 EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO

Processo Número: 1025267-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA DE OLIVEIRA LIMA (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO (EXCEPTO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1025267-21.2018.8.11.0041. EXCIPIENTE: THALITA DE OLIVEIRA LIMA 

EXCEPTO: JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Terceiro ajuizado por Thalita de Oliveira Lima em face de 

José de Jesus Nunes Cordeiro, tendo em vista a indisponibilidade levada a 

termo sobre o automóvel JEEP/ RENEGADE SPORT AT D ano 2015/2016 

placa QBV-5389, chassi 988611156GK027090, nos autos da Ação Civil 

Pública promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

face de José de Jesus Nunes Cordeiro e Outros, processo número 

1005165-12.2017.811.0041. Aduz a Embargante que “... adquiriu em 05 de 

Outubro de 2015 o automóvel JEEP / RENEGADE SPORT AT D ano 

2015/2016 placa QBV-5389, chassi 988611156GK027090, do Embargado 

José de Jesus Nunes Cordeiro” (SIC). Assevera que “... foi 

convencionado entre as partes que, o Automóvel permaneceria em nome 

do vendedor até que feita a quitação de seu financiamento bancário 

através do banco Bradesco” (SIC). Relata que “... fez os pagamentos de 

todas as parcelas através de depósitos bancários em conta corrente em 

nome do EMBARGADO, onde era debitada as parcelas do financiamento” 

(SIC). Salienta que em “... 30 de Junho de 2018, quando a EMBARGANTE, 

buscou fazer a transferência do automóvel para seu nome junto ao 

DETRAN/MT e acabou sendo surpreendida ao descobrir que seu 

automóvel estava com um bloqueio judicial através do sistema RENAJUD 

devido o processo nº 1005165-12.2017.8.11.0041 em tramite neste r. 

Juízo em face de JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO” (SIC). Nesse 

aspecto, requer a desconstituição imediata de tal constrição judicial. A 

petição inicial foi instruída com documentos de ids. 14661140, 14661146, 

14661152, 14661157, 14661162, 14661168, 14661173, 14661177, 

14661180, 14661182, 14661186 e 14661192. É o relato do necessário. 

Decido. A despeito do alinhavado pela embargante, constata-se da 

exordial a ausência de indicação de parte legítima, qual seja Ministério 

Público para integrar o polo passivo desta lide. Em análise detida da 

petição inicial, assim como da Ação Civil Pública n. 

1005165-12.2017.811.0041, verifica-se que o Ministério Público Estadual 

figura como Autor e José de Jesus Nunes Cordeiro como réu naqueles 

autos, de modo que não podem deixar de integrar o polo passivo do 

presente feito, haja vista as consequências que poderão advir da 

sentença a ser proferida. Acerca desse entendimento, impende colacionar 

a doutrina de Nelson Nery Júnior de Rosa Maria Andrade Nery, que sobre 

o assunto asseveram: “são réus na ação de embargos de terceiro as 

partes no processo principal (de conhecimento ou de execução), bem 

como aqueles que se beneficiaram com o ato de constrição. Dada a 

natureza desconstitutiva dos embargos de terceiro (v. coment. CPC 

1.046), o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC 

47), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito.” Ainda nesse sentido é o entendimento de Theotonio Negrão e 

José Roberto F. Gouveia, 41ª Edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 2009, página 

192: Art. 47: 3b. O litisconsórcio necessário “tem lugar se a decisão da 

causa propende a acarretar obrigação direta para terceiro, a prejudicá-lo 

ou a afetar seu direito subjetivo” (STJ-RT 594/248). “É indispensável a 

presença no pólo passivo da ação do terceiro eventualmente atingido em 

sua esfera jurídica pelo provimento jurisdicional” (STJ-4ª T., REsp 965.933, 

Min João Otávio, j. 25.3.09, DJU 5.5.08). Desse modo, afigura-se 

imprescindível que o Ministério Público Estadual seja incluído no polo 

passivo dos presentes embargos de terceiro, de modo que a Embargante 

deverá ser intimado para tal desiderato, nos moldes determinados pelo art. 

321, §1º, do CPC. Ademais, a Embargante postulou a gratuidade de justiça, 

sob o argumento de não ter condição de arcar com as custas processuais 

sem prejuízo do seu próprio sustento. Pois bem, no que alude a gratuidade 

da justiça, o art. 98 do CPC, assim prescreve: 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 
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à gratuidade da justiça, na forma da lei. (sem destaques no original). 

Assim, a condição para o deferimento da gratuidade da justiça reside na 

insuficiência de recursos para custear o processo, o que não é possível 

vislumbrar in casu, uma vez que o Embargante nada acostou para 

comprovar sua condição financeira, que justifique a concessão pleiteada. 

Oportuno ressaltar que, embora seja presumida a hipossuficiência 

deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC), ela não é absoluta. 

Corroborando: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO DE CONTRATO - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA 

SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA – ART. 557, 

CAPUT, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TEVE SEGUIMENTO 

NEGADO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se 

as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições 

financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto 

probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o 

pedido de justiça gratuita há que ser indeferido. (AgR 135343/2015, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (sem destaques no original). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXIBIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO – 

AGRAVANTE QUE POSSUI PROFISSÃO DE MÉDICO E RECEBE 

REMUNERAÇÃO QUE NÃO O COLOCA NA SITUAÇÃO DE BENEFICIÁRIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – 

CONSONÂNCIA COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 5º, 

LXXIV - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Não se mostra desarrazoada a decisão que indefere o 

benefício da justiça gratuita ao profissional médico, cujo salário afigura-se 

bem superior à média de rendimentos mensais da classe média brasileira. 

(AI 32937/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) 

(sem destaques no original). A concessão de justiça gratuita não deve ser 

aplicada de forma absoluta e irrestrita, merecendo, assim, ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica para que, em situações 

excepcionais, seja relativizada, como forma de impedir o abuso do direito. 

Assim, já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria 

Andrade Nery, in verbis: “A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (in Código de 

Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749).(sem 

destaques no original) Dessa forma, o escopo da lei concedendo o 

benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se 

encontram em situação de necessidade e que, na maioria das vezes, 

sequer possuem renda e não a outros que, tendo condições financeiras 

para arcarem com as custas processuais, postulam esse benefício 

somente para eximirem-se da taxa judiciária. Cabe ao magistrado primar 

pela concessão justa do benefício a quem realmente preenche os 

requisitos legais para tal desiderato. In casu, existindo indícios da 

ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, 

deverá a Embargante ser oportunizado para comprovar o preenchimento 

dos pressupostos de insuficiência financeira. Ante o exposto: a)- 

Determino que a Embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a 

emenda da inicial, com o fito de incluir o Ministério Público Estadual no polo 

passivo, nos termos do art. 321, §1º, do CPC, sob pena de indeferimento 

da inicial; b)- Oportunizo a Embargante, o prazo de 15 (quinze) dias, para 

comprovar sua hipossuficiência financeira e/ou outros documentos que 

achar pertinentes. Desse modo, por ora, sobrepujo a análise do pedido de 

justiça gratuita à prévia comprovação do acima consignado. c)- No mais, 

proceda-se a vinculação dos autos aos da Ação Civil Pública n. 

1005165-12.2017.8.11.0041. d)- Cumprida a determinação acima, ou 

escoado o prazo em branco, certifique-se, em seguida, retornem-me os 

autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de agosto de 

2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1027851-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. D. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1027851-95.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: KLEBER ALVES DE LIMA Vistos etc. Trata-se de Ação Civil 

Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

Kleber Alves de Lima, em razão da prática, em tese, de violação dos 

princípios administrativos, nos termos do art. 11, caput, e inciso I, da Lei 

n.º 8.429/92. A inicial foi recebida, conforme decisão proferida no id. 

11606740. O requerido foi citado e, por meio de seu patrono, apresentou 

contestação, ratificando os argumentos sustentados na defesa preliminar. 

Sustenta, ainda, que a condenação pecuniária buscada é desproporcional 

e injustificada, bem como são incabíveis as condenações pretendidas 

acerca da perda da função pública, proibição de contratar com o poder 

público e suspensão dos direitos políticos. Requereu a improcedência dos 

pedidos e, ainda, a produção de prova oral e pericial, esta consistente na 

degravação de todos os áudios constante dos autos (id. 12080381). O 

representante do Ministério Público impugnou a contestação, requerendo o 

julgamento antecipado da lide ou o saneamento do feito (id. 13093644). É o 

que merece registro. Decido. Analisando a contestação apresentada, 

verifico que não foi arguida nenhuma matéria prejudicial ou preliminar. Os 

argumentos de defesa se reportam à defesa preliminar que, por sua vez, 

sustenta a negativa quanto a prática do ato de improbidade administrativa, 

portanto, atinente ao mérito e serão devidamente analisados após a 

instrução processual. No caso, entendo que não é possível o julgamento 

do processo no estado em que se encontra, pois existem questões de 

fato que devem ser provadas, sob o crivo do contraditório. Aliás, na 

petição inicial, o requerente já apresentou seu rol de testemunhas, 

evidenciando o interesse em produzir prova oral, o que também foi 

pleiteado pelo requerido. Assim, e também para que não haja futura 

arguição de nulidade por cerceamento de defesa, remeto o feito à fase 

instrutória. As partes são legítimas, estão devidamente representadas e 

munidas de interesse processual. Não há irregularidades ou nulidades a 

serem corrigidas, tampouco outras questões a serem decididas nesse 

momento processual, estando o processo saneado e em ordem. Como 

questão relevante de fato, a ser comprovada neste processo, tem-se a 

ofensa aos princípios administrativos pelo requerido ao praticar, "em tese", 

assedio moral e assedio sexual, valendo-se da sua posição de superior 

hierárquico, para constranger os servidores lotados no Gabinete de 

Comunicação do Estado de Mato Grosso. Como fato relevante de direito, 

está a comprovação ou não se a conduta do requerido configura ato de 

improbidade administrativa, na forma do art. 11, caput, e inciso I, da Lei n.º 

8.429/96. A priori, o ônus da prova é do Ministério Público, quanto aos 

fatos articulados na inicial. Não foram alegados outros fatos modificativos 

ou impeditivos da pretensão ministerial deduzida na exordial. Em relação 

às provas a serem produzidas, por ora, entendo necessária a produção 

de prova oral e pericial, esta consistente na degravação dos registros de 

áudio ambiental apresentado pelas vítimas ao Ministério Público - sem 

prejuízo de outras provas que vierem a ser requeridas justificadamente 

pelas partes. Indefiro o pedido da defesa para a degravação de todos os 

áudios, pois os depoimentos colhidos no âmbito do inquérito civil deverão 

ser repetidos em Juízo, sob o crivo do contraditório. A pericia, consistente 

na degravação dos registros de audio ambiental, será realizada por perito 

técnico da Diretoria Metropolitana de Criminalística da Politec-MT. 

Intimem-se as partes para, querendo e no prazo de dez (10) dias, 

apresentar quesitos a serem respondidos pelo perito e indicar assistente 

técnico. Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018. 

Celia Regina Vidotti Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005637-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT 

(AUTOR)

SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

ENDUCACAO DA UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Certidão de Impulsionamento CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado 

pelo art. 152, VI, c/c 203, § 4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim 

de intimar o autor para, querendo, impugnar a contestação apresentada 

aos autos, no prazo de legal. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. 

(Assinado eletronicamente) Sirlene Rodrigues Machado Gimenez 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1214593 Nr: 9799-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Nunes de Freitas - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO NOVAES 

NOGUEIRA - OAB:11366, POLYANA DA CUNHA FLORES - OAB:19795, 

TATIANA CERBINO DA SILVA E SILVA - OAB:OAB MS 18198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a petição anexada na ref. 24, foi remetida por meio 

de fac simile e protocolada pelo Setor de Protocolo sem o devido 

pagamento das custas previstas na Lei 7.603/2001. Certifico ainda que, a 

referida peça encontra-se em desacordo com as diretrizes dispostas na 

CNGC, haja vista que o feito tramita pelo Apolo Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1311446 Nr: 11246-57.2018.811.0041

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E 

DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para melhor adequação da pauta deste Juízo, antecipo a audiência de 

conciliação, anteriormente designada para o dia 27/9/2018, para o dia 

25/9/2018 às 14h.

Intimem-se as partes desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 287366 Nr: 8658-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, PAULO SÉRGIO DA COSTA 

MOURA, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, GUILHERME DA COSTA GARCIA, 

JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA DE OLIVEIRA 

MELLO - OAB:21655, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, MARIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/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

 (...). Defiro a produção da prova oral pleiteada pelas partes. 

Considerando que em algumas ações decorrentes da mesma operação, 

envolvendo outras empresas, as partes concordaram na utilização da 

prova emprestada, consistente no depoimento dos requeridos e 

testemunhas perante a 7ª Vara Criminal desta Capital, intimem-se as 

partes, primeiramente o Ministério Público, para manifestar se concordam 

na utilização, neste processo, dos interrogatórios e depoimentos de 

testemunhas arroladas e que foram ouvidas na esfera penal.Em caso 

positivo, as partes deverão indicar, no prazo de dez (10) dias, quais as 

testemunhas e o número do processo em que foram ouvidas, para que 

seja solicitado ao Juízo o compartilhamento. Havendo manifestação ou 

decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.Se não houver concordância, 

será designada audiência para oitiva dos requeridos e testemunhas 

arroladas.O representante do Ministério Público deverá juntar, no prazo de 

quinze (15) dias, copia legível do cheque juntado à fl. 

846.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1251537 Nr: 21625-91.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO RENÉ ARRAIS - 

OAB:PROM. JUST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:, JOSE ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3.432, 

LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT, MARCELO SILVA 

MOURA - OAB:12.307/O-MT

 Vistos etc.

 Recebi os autos em razão da redistribuição determinada pela Resolução 

n.º 11/2017/TP.

 Designo a audiência para colher o depoimento pessoal do requerido para 

o dia 27/11/2018, às 14h30min. Justifico a impossibilidade de designar o 

ato para data mais recente, uma vez que acumulo funções com a 55ª 

Zona Eleitoral e já foram iniciados os trabalhos relativos às Eleições 2018.

 Intime-se pessoalmente o requerido, consignando as advertências legais.

 Intimem-se os advogados constituídos, via DJe, e o representante do 

Ministério Público, mediante vista.

 Comunique-se o Juízo deprecante.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1123701 Nr: 20331-38.2016.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MIQUELINA DE CAMPOS, ESTADO DE 

MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., ANA LIDIA SOUSA MARQUES - OAB:3654, 

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, 

GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - OAB:11140/MS, JOÃO 
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GABRIEL PEROTTO PAGOT - PROCURADOR DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA - OAB:12.055/MT, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:8.534, LUIZ VIDAL DA FONSECA JUNIOR - 

OAB:3567-B/MT, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 

OAB:14941/MT

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para declarar a nulidade 

dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso ao arrepio da Lei, que concederam à requerida Eva 

Miquelina de Campos as incorretas averbações de tempo de serviço 

(Portaria n.º 077/01 e Portaria n.º 129/01); a indevida estabilidade 

excepcional no serviço público (Ato n.º 1.275/01); o ilegal enquadramento 

e efetivação no cargo de Assistente de Apoio Legislativo (Portaria n.º 

190/01), ilegal enquadramento e efetivação no cargo de Técnico 

Legislativo de Nível Médio (Ato n.º 590/03) e ainda; a nulidade dos atos 

administrativos subsequentes e todas as demais progressões, 

promoções, incorporações e vantagens que beneficiaram a requerida 

ilegal e indevidamente.Condeno a requerida Eva Miquelina de Campos ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de 

condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso, uma vez que são isentas. No tocante aos honorários 

advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública 

movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada 

em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia 

Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de seus 

representantes legais, para no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o 

pagamento à requerida Eva Miquelina de Campos, de qualquer 

remuneração, subsídio etc., provenientes e decorrentes da Portaria n.º 

077/01, Portaria n.º 129/01, Ato n.º 1.275/01, Portaria n.º 190/01 e Ato n.º 

590/03, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Comprovado o cumprimento da determinação 

acima, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os 

autos.Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, certifique-se e 

a b r a - s e  v i s t a  a o  r e p r e s e n t a n t e  d o  M i n i s t é r i o 

Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025292-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SARMENTO PINHEIRO (REQUERENTE)

BRUNO SARMENTO PINHEIRO (REQUERENTE)

LUCIANA STELLA SARMENTO PINHEIRO (REQUERENTE)

LEANDRO SARMENTO PINHEIRO (REQUERENTE)

MARIA CELIA SARMENTO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NANTO PINHEIRO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1025292-68.2017.8.11.0041 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 certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 15 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030701-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY CABRAL LIMA (AUTOR)

CLEBER MACHADO LIMA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MACHADO LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1030701-25.2017.8.11.0041 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 certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 15 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002012-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA EDUARDA BRITO SALA OAB - MT19200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. A. E. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002012-34.2018.8.11.0041 AUTOR: CAMILA AZEVEDO RÉU: 

WELINGTON DE ALMEIDA E SILVA Vistos etc. Intime-se a parte autora, 

para manifestar-se, acerca da proposta de acordo apresentada no id 

14754115, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, colha-se a manifestação do 

douto Parquet e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 398125 Nr: 2536-30.1990.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT, MEYRE GORETT ALVES DA SILVA - 

OAB:6.972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 398125

Vistos etc.

 Compulsando-se os autos, verifica-se que não foi regularizada a 

representação processual dos herdeiros do de cujus, pois no decorrer 

dos longos anos até os dias de hoje, ambos já alcançaram a maioridade.

Visando a rápida e efetiva prestação jurisdicional no presente 

arrolamento, com a homologação da partilha amigável dos bens do espólio, 

constante das fls. 141/142, INTIME-SE a inventariante, para que junte as 

procurações outorgadas pelos herdeiros Jorge Borges Yokote Junior e 

Eidy Borges Yokote, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em não havendo consenso entre os interessados, deverá a inventariante, 

no mesmo prazo, fornecer o endereço atualizado dos mesmos para 

citação, a fim de que tomem conhecimento da partilha que ora se pretende.

 Havendo juntada das procurações no prazo, os autos se processarão 

pelo rito do arrolamento sumário, em atenção ao disposto no art. 659, do 

Código de Processo Civil, razão pela qual, voltem-me os autos 

imediatamente conclusos.

 Cumpra-se, com urgência, já que se trata de processo inserido na Meta 2, 

do Conselho Nacional de Justiça.

Cuiabá-MT, 14 de agosto 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.: 533339 Nr: 3223-07.1990.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 174. EXPEÇA-SE carta de 

adjudicação do imóvel de matrícula nº. 2251 (fls. 177/178), em favor de 

Simá Freitas de Medeiros.Outrossim, INTIME-SE, pessoalmente, a 

inventariante Ana Estela Cagnani Brasileiro, para que manifeste seu 

interesse no prosseguimento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pela de extinção.Advirta-se a inventariante para que se abstenha de 

alienar o patrimônio do espólio, sem prévia autorização judicial, esvaziando 

o conteúdo da presente ação.Não havendo manifestação no prazo fixado, 

INTIMEM-SE, pessoalmente as herdeiras, para que manifestem seu 

interesse na conclusão do presente inventário, quando então será 

nomeada nova inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.Cumpra-se, com urgência.Cuiabá-MT, 13 de agosto 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:

 Diante do exposto, INTIME-SE o inventariante, para que, no prazo de 10 

dias:1º. Junte aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis, arrolados 

nas primeiras declarações - nº. 28.553 e nº. 1.25706, conforme já 

determinado à fl. 162.2º. 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.3º. Junte aos autos os contratos sociais das pessoas jurídicas, 

Sociedade Educacional Afirmativo, CNPJ 33.711.193/0001-48 e do Instituto 

de Educação Bom Jesus de Cuiabá, CNPJ 01.819.188/0001-67.4º. 

Esclareça quanto à situação jurídica das sociedades, já que ao que tudo 

indica as sociedades foram objeto de negócio jurídico. 5º. Apresente as 

últimas declarações, das quais deverá constar, de forma pormenorizada, 

os bens do espólio, neles se incluindo as quotas das sociedades simples, 

já que, ao que tudo indica, encontram-se pendentes de regularização, 

mediante a apresentação do contrato social, documentos indispensáveis à 

completa individualização de todo o patrimônio, e as dívidas do espólio, 

inclusive, a forma de pagamento, para análise do pedido de adjudicação 

em favor do único herdeiro.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. Após, 

conclusos.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 13 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.: 1133376 Nr: 24341-28.2016.811.0041

 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: NDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 Código 1133376

 Vistos etc.

 Defiro parcialmente o pedido de fls. 106, concedo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para manifestação nos autos.

 Ultrapassado o prazo acima assinalado, intime-se a parte exeqüente, 

pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste seu 

interesse no prosseguimento da ação, requerendo o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 13 de agosto 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.: 943402 Nr: 56522-53.2014.811.0041

 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: VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DA COSTA - 

OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 943402

Vistos etc.

 Preliminarmente, chamo o feito à ordem para revogar parcialmente a 

decisão proferida à fl. 66, notadamente quanto ao item 2.

Isso porque, o art. 1.829, do Código Civil, estabelece uma ordem de 

vocação hereditária, e inexistentes herdeiros nas duas primeiras classes, 

será o cônjuge chamado a suceder, independentemente do regime de 

bens.

 Assim, além de meeiro da integralidade do patrimônio constituído, ao 

cônjuge será atribuída a integralidade da herança, uma vez, repito, diante 

da inexistência de descendentes e ascendentes.

Diante do exposto, considerando a existência de herdeiro único, ao qual 

será adjudicada a integralidade dos bens do espólio, converto o presente 

inventário, em arrolamento sumário, em atenção ao disposto no art. 659, 

§1º, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE o inventariante, para que apresente a cópia das matrículas 

atualizadas dos bens do espólio e as últimas declarações, especificando 

os direitos incidentes sobre os mesmos, dado ao decurso de tempo 

decorrido desde as primeiras, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014201-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE OAB - MT0017133A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. R. D. 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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1014201-78.2017.8.11.0041. AUTOR: ANISVALDO ALVES DOS SANTOS 

RÉU: ERIKA TATJANE RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. Anisvaldo Alves 

Dos Santos aforou a presente Ação de Exoneração de Alimentos em face 

de Erika Tatjane Rodrigues dos Santos, visando à cessação do pagamento 

de alimentos, que foram fixados em 20% (vinte por cento) dos 

rendimentos líquidos, sustentando que cessaram os motivos que justificam 

o pensionamento. No ID 9859597 foi certificada a citação válida da 

requerida. Sobreveio certidão da Escrivania, no sentido de que decorreu o 

prazo sem resposta à ação. No ID 9956356 o autor pugnou pela 

decretação da revelia e julgamento do feito. É o relatório. D E C I D O. 

Decreto a revelia da requerida, nos termos do artigo 344, do Novo Código 

de Processo Civil. Como relatado, o autor formulou pedido de exoneração 

da obrigação alimentar, fadado na alegação de que sua filha atingiu a 

maioridade, não estuda e tem condições de se manter, não justificando a 

continuidade do pensionamento. O artigo 1.699, do Código Civil prevê que: 

“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 245 de 552



quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar 

ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração 

do encargo”. Da análise dos autos constato que, mesmo devidamente 

citada, a requerida permaneceu inerte, e tratando-se de pessoa maior e 

capaz, a revelia gera seu efeito de maneira absoluta. Desta maneira, o 

pedido deve ser acolhido na forma requerida, acostada por meio da 

petição de ID 6822056 . Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, por 

conseguinte, exonero o autor do pagamento de pensão à requerida Erika 

Tatjane Rodrigues dos Santos. Declaro extinto o processo com julgamento 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário. Justiça gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1033094-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. O. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. D. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos. Vanusa Sousa de Oliveira 

Brito e Izael Domingos de Brito aforaram Ação de Divórcio Direto 

Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a 

homologação do acordo – Id. 10448548. O Ministério Público opinou-se 

pela intimação da promovente e do promovido, para informarem a respeito 

da pensão alimentícia, guarda e visitas do filho. As partes manifestaram 

em Id. 12504399, e o processo foi remetido ao Ministério Público para 

manifestação, entretanto, verifico que decorreu o prazo sem qualquer 

parecer. 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. Em face do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o 

vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e homologo o acordo 

constante nos autos (Id. 10448548 e Id. 12504399), que passa a fazer 

parte integrante e indissociável desta sentença. Afinal, o valor e a forma 

da pensão aos filhos poderá ser revisto a qualquer tempo, em caso de 

futura discordância dos pais. 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. Defiro aos 

postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017163-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos. Marizete Cordeiro Dantas 

Ribeiro devidamente qualificada, formulou o presente pedido de Alvará 

Judicial, para o fim de levantamento e saque de numerário remanescente, 

junto a Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, referente a férias 

e licença premio, da titularidade de Demistenes Ribeiro de Lima, em razão 

do falecimento deste, ocorrido em 09.06.2015, conforme atestado de óbito. 

O processo foi distribuído para a 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá, e o juiz daquela Vara declinou a competência a uma 

das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, e o 

processo foi distribuído a esta Vara. É o breve relatório. D E C I D O. Os 

documentos comprovam que a requerente tem legitimidade para formular 

este pedido, visto que é viúva e pensionista do de cujus, que deixou três 

filhos, conforme certidão de óbito, bem como Escritura Pública Consensual 

de Inventário e Partilha extrajudicial de Bens, juntamente com outros três 

herdeiros. Assim, com amparo na Lei nº 6.858/80 e art. 1.037 do Código 

de Processo Civil, e considerando que a requerente é pensionista do 

falecido, julgo procedente o pedido, para levantamento e saque dos 

valores creditados referentes a férias e licença premio, em favor da 

requerente, perante a SEGES - Secretaria de Estado de Gestão de Mato 

Grosso, da titularidade de Demistenes Ribeiro de Lima. Transitada em 

julgado, certifique-se, expeça-se o alvará conforme deliberação supra. Ao 

alvará deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita 

integralmente no alvará. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, 

com as baixas pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002533-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO (AUTOR)

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO)

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, A emenda da inicial (Id. 

12586779, 12586820 e 12586981), não atingiu a finalidade do despacho 

proferido em Id. 12214721, que determinou a apresentação dos termos do 

acordo, visto que não é possível, sem ele, quando se trata de sentença 

simplesmente homologatória, de separação, identificar, não apenas quem, 

mas também quantos são os beneficiários da pensão, e isso é necessário 

para aferir a legitimidade. Não é demais registrar que já aportou nesta 

Vara caso aparentemente idêntico, e que haviam mais beneficiários, e o 

juiz precisa aferir isso, para não suspender pagamento de alguém que não 

esteja constando da inicial, e que porventura também seja beneficiário. 

Assim, intime-se, novamente, a parte requerente, por meio de seu ilustre 

Advogado para cumprir integralmente a referida decisão, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013362-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA NUNES DE GOIS (REQUERENTE)

ALEX NUNES DE GOIS (REQUERENTE)

VANDERLEIA NUNES UCHOA MENDONCA (REQUERENTE)

LUCIANA NUNES DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos. LEONILDA NUNES DE GOIS, 

LUCIANA NUNES DE GOIS, VANDERLEIA NUNES UCHOA MENDONÇA e, 

ALEX NUNES DE GOIS, devidamente qualificados nos autos, aforaram 

pedido de Alvará Judicial para o fim de levantamento e saque de numerário 

remanescente junto a Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e BV 

Financeira, da titularidade de Vanderlei Infantino de Gois, falecido em 

22.09.2016, sob os fundamentos lançados na inicial. O processo foi 

distribuído equivocadamente à 5ª Vara Cível desta capital, e a juíza 

declinou competência para uma das Varas Especializadas de Família (Id. 

13306228), e o processo foi distribuído a esta Vara. 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 do falecido, portanto, 

possuem legitimidade para formularem o pedido declinado nesta ação. 

Assim, estando preenchidos os requisitos legais exigidos para a espécie, 

defiro o pedido de alvará formulado na inicial, para autorizar o saque dos 

valores porventura creditados, perante a Caixa Econômica Federal, Banco 
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Bradesco e BV Financeira, da titularidade de Vanderlei Infantino de Gois. 

Em conseqüência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeçam-se os alvarás em nome da requerente LEONILDA 

NUNES DE GOIS, conforme requerido no item 1, sem necessidade de 

prestar contas. Justiça gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028670-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. G. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. G. F. (RÉU)

M. A. G. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, Jonise Maria Gonçalves 

Pereira, devidamente qualificada, propôs a presente Ação Declaratória de 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem em face de Laura 

Fernanda Gonçalves Fernandes e Marlon Aloisio Gonçalves Fernandes. 

Aduz que foi casada com o de cujus, dessa união nasceram dois filhos, 

que compõe o polo passivo da presente demanda, que passado alguns 

anos resolveram divorciar-se, e permaneceram afastados por 

determinado período, que a partir de 15.11.2013, reataram o 

relacionamento e voltaram a residir na mesma casa, retomando toda a 

rotina da vida de casados, passando assim, a conviverem em regime de 

união estável, que por motivos pessoais não realizaram novo casamento, 

apenas permaneceram vivendo como se casados fossem, e que o 

relacionamento perdurou até o falecimento do de cujus. Determinada a 

emenda da inicial, foi atendida pela requerente. É o breve relatório. D E C I 

D O. Considerando a petição conjunta das partes, firmada pela patrona da 

requerente, bem como procurações outorgada a mesma Advogada, 

converto a presente ação para a sua forma consensual. Estabelece o art. 

1.723 do Código Civil que é reconhecida como entidade familiar a união 

estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, 

contínua e duradoura, e estabelecida com objetivo de constituição de 

família. Tais requisitos estão presentes no caso em tela. As alegações da 

inicial, vieram acompanhadas das declarações dos próprios filhos do de 

cujus com a requerente, e inclusive consta própria certidão de óbito, que 

ele vivia em união estável com a primeira requerente, declaração esta feita 

por uma filha. Além disso, consta dos autos que o falecido era solteiro e a 

primeira requerente era divorciada e, sendo assim, entendo não 

incorrerem nos impedimentos do § 1.º do art. 1.723 do Código Civil. Ante o 

exposto, e sendo desnecessária a manifestação do Ministério Público, por 

ausência de interesse de incapaz, julgo procedente o pedido. Em 

conseqüência, declaro a existência de união estável entre Jonise Maria 

Gonçalves Pereira e Marlon Aloisio Fernandes, desde 2013, até a data do 

falecimento deste, em 07.09.2016. Em conseqüência declaro extinto o 

processo, com julgamento do mérito, 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. 

Justiça gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020308-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 523 do novo Código de 

Processo Civil, cite-se para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito e protesto da dívida. 3. Em caso pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, fixo honorários advocatícios de 10 % (dez por cento). 

4. Em caso de pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão 

sobre o valor remanescente da dívida. 5. Querendo, o executado poderá 

oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, caput e 

§ 1º). 6. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do executado, 

dê-se vista dos autos à parte exequente para que indique bens à penhora 

ou postule o que entender de direito. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1017038-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. A. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO 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. Nos termos do art. 528 do novo Código de Processo Civil, 

cite-se o executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da 

memória de cálculo, que está atualizada até o mês de junho/2018, mais as 

parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) 

provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento 

que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, 

juntamente com o débito executado. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1022872-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. A. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 523 do novo Código de 

Processo Civil, cite-se para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito e protesto da dívida. 3. Em caso pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, fixo honorários advocatícios de 10 % (dez por cento). 

4. Em caso de pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão 

sobre o valor remanescente da dívida. 5. Querendo, o executado poderá 

oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, caput e 

§ 1º). 6. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do executado, 

dê-se vista dos autos à parte exequente para que indique bens à penhora 

ou postule o que entender de direito. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038232-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT0022168A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo  n º . 

1038232-65.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de ação de divórcio em que a 

parte autora informou a existência de Medida Protetiva em tramite na 1ª 

Vara Esp. de Violência Doméstica, Processo n. 15130-49.2014.811.0042 – 

C. 374127. Dispõem os arts. 13 e 14 da Lei n. 11.340/2006 sobre a 

competência material, logo, absoluta, das Varas de Violência Doméstica 

para o processamento das causas cíveis e criminais decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA 

EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NA VARA ESPECIALIZADA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI 

MARIA DA PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA 

EM RAZÃO DA MATÉRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - REMESSA DOS 

AUTOS PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS. É 

incompetente o Juízo da Vara de Família nas causas que envolvem a 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista 

que consoante o artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, as Varas Especializadas 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher acumularão 

competência cível e criminal para conhecer, processar e julgar demandas 

dessa natureza. (TJMT – AI n. 42373/2011 – Des. Clarice Claudino da 

Silva) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE 

BENS E PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROPOSITURA NO ÂMBITO CÍVEL - AÇÃO 

PENAL DISTRIBUÍDA NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - MEDIDA PROTETIVA 

AJUÍZADA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA - 

COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - CONEXÃO CONFIGURADA - 

COMPETÊNCIA DESLOCADA - RECURSO IMPROVIDO. Resta configurada a 

incompetência absoluta do Juízo da Vara de Família nas causas que 

envolvem a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo 

em vista que, consoante o artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, as Varas 

Especializadas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

acumularão competência cível e criminal para conhecer, processar e julgar 

demandas dessa natureza. (TJMT – AI n. 97084/2009 – Des. Maria Helena 

Gargaglione Povoas) Portanto, havendo medida protetiva em tramitação, 

nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil, defiro o 

requerimento formulado pela parte autora e DECLINO a competência para o 

julgamento desta ação para a 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica contra a Mulher. Promova-se a baixa nos registros e remeta-se 

o processo ao juízo competente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

10.8.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035220-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO OAB - MT0007626A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. A. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Defiro o requerimento formulado na petição com id. 14404645. 

Atualize-se o cadastro do requerido com o novo endereço informado pela 

parte autora. Redesigno a audiência de conciliação para o 18 de outubro 

de 2018, às 14h. Após, cite-se e intime-se o requerido, no termos da 

decisão proferida com id. 12912142. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006874-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZE RODRIGUES FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO BANCO DO BRASIL (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos. Maize Rodrigues Ferreira 

devidamente qualificada, ingressou com o presente pedido de Alvará 

Judicial para levantamento e saque do saldo remanescente do benefício 

do INSS, mantida junto ao Banco Bradesco, da titularidade de sua mãe, 

Emília Ferreira de Magalhães, falecida em 14.11.2016, sob os fundamentos 

lançados na inicial. O processo foi distribuído equivocadamente à 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública, desta Comarca, mas o juiz daquela 

Vara declinou a competência a uma das varas cíveis, e o processo foi 

redistribuído ao juízo da 7ª Vara Cível, mas o juiz novamente declinou 

competência a uma das Varas de Família, e o processo foi distribuído a 

esta Vara. É o breve relatório. D E C I D O. Em primeiro plano, registro que 

o Banco do Brasil não é parte passiva legítima para figurar neste 

processo, razão pela qual deverá ser excluído. A inicial veio instruída com 

fotocópias de documentos pessoais da requerente, da certidão de óbito 

da falecida, autorização dos demais herdeiros para que a requerente 

receba integralmente o valor, e, ainda, do extrato da Previdência Social. 

Verifica-se dos documentos que acompanharam a inicial que a requerente 

é filha da de cujus, que era viúva e deixou apenas esses filhos. Assim, a 

requerente possui legitimidade para formular o presente pedido, para 

recebimento dos benefícios que eram devidos a Emilia Ferreira de 

Magalhães. Ante o exposto, estando satisfeitas as exigências legais, 

defiro o pedido de alvará formulado na inicial, autorizando o levantamento 

e saque dos valores porventura creditados, perante a Previdência Social - 

INSS, em nome de Emilia Ferreira de Magalhães, em favor da requerente 

Maize Rodrigues Ferreira, sem necessidade de prestar contas. Não há a 

manifestação do Ministério Público, por ausência de interesse de pessoa 

incapaz. Expeça-se o alvará, conforme deliberação supra. Ao alvará 

deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita 

integralmente no alvará. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o 

alvará e arquive-se, com as baixas pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013288-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CESAR COSTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SIMIONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, O processo foi endereçado e 

distribuído à 11ª Vara Cível desta Comarca, mas a juíza daquela Vara 

declinou competência a uma das Varas de Família, e o processo foi 

distribuído a esta Vara. Trata-se de ação de alvará para levantamento e 

saque dos valores depositados na conta vinculada do FGTS, bem como 

em conta bancária de pessoa falecida. Analisando os documentos 

juntados ao processo, infere-se das declarações constantes na certidão 

de óbito, que existem bens a inventariar (id. 13233902). O levantamento de 

valores depositados em conta bancária é permitido pela Lei n. 6.858/1980, 

desde que não hajam outros bens a inventariar: Art. 2º - O disposto nesta 

Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens 

sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional. Destaques meus. Diante do exposto, 

determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja emendada a petição 

inicial, mediante demonstração da existência de interesse de agir para o 

pedido de alvará fora da ação de inventário, haja vista o disposto no art. 

2º da Lei n. 6.858/1980, sob pena de indeferimento, e extinção do 

processo sem resolução do mérito. Sem prejuízo do acima disposto, 

oficie-se à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil e Banco 

Bradesco, a fim de que informem e nos forneçam extratos detalhados dos 

valores depositados em conta vinculada em nome da falecida Fernanda 

Simioni. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012848-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY CRISTINA SILVA ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCAS EDERSON SANTANA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO 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. Considerando o vínculo de parentesco existente entre o 

requerido e o infante, defiro os alimentos provisórios o filho menor Davi 

Lucas de Alcântara Santana, que arbitro, por ora, em 1/3 (um terço) do 

salário mínimo, incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, quando 

houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado na conta bancária 

indicada, até o dia dez (10) de cada mês. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

cognição exauriente. Designo audiência de conciliação, para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 17h00min. Se não houver acordo, o requerido terá, a 

partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à 

ação, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Oficie-se ao 

empregador do requerido – JBA Mármores e Granitos – para que se 

efetuem os devidos descontos na folha de pagamento e os respectivos 

depósitos na conta indicada. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001068-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. D. L. (REQUERENTE)

G. J. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DE LIMA OAB - 790.035.321-68 (REPRESENTANTE)

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para que dentro do prazo de 15 dias, esclareça as 

indagações constantes da cota ministerial de ID 14735848. Cuiabá, 15 de 

agosto de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035849-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. A. (REQUERENTE)

GISELLE GERALDINE BARROS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - 120.673.658-51 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

Edna da Costa Rodrigues (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para que dentro do prazo de 15 dias, manifeste acerca do 

retorno da carta precatória, cabendo certificar que embora a Sra Edna 

tenha sido citada não apresentou manifestação até a presente data. Em 

tempo, certifico que a requerente não apresentou a comprovação de seu 

estado civil conforme determinou o despacho de ID 11727498. Cuiabá, 15 

de agosto de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014332-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAUTINA SILVA CURADO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DELVAYR EVERSON DE MORAES CINTRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO 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. Considerando o vínculo de parentesco existente entre o 

requerido e o infante, defiro os alimentos provisórios ao filho menor Abner 

Miguel Curado de Moraes, que arbitro, por ora, em 1/3 (um terço) do 

salário mínimo, incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, quando 

houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado na conta bancária 

indicada, até o dia dez (10) de cada mês. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

cognição exauriente. Designo audiência de conciliação, para o dia 05 de 

outubro de 2018, às 14h00min. Se não houver acordo, o requerido terá, a 

partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à 

ação, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013299-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON GUIMARAES FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITA RAMOS RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo, ou seja, exige a presença desses dois pressupostos. No caso 

em análise, nota-se que o autor não instruiu a inicial com documento do 

imóvel na qual solicita que a requerida desocupe, visto que apenas 

comprovante da prestação não tem valor probatório à finalidade proposta. 

Portanto, na ausência de elementos seguros para aferição do acima 

disposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Da mesma forma 

como as pessoas precisam, perante o Tabelião, provar a inexistência de 

impedimento para se casarem, também é necessário a demonstração da 

inexistência de impedimento, perante o juiz, para que ele possa 

reconhecer e dissolver a união estável. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 05 de outubro de 2018, às 15h00min, oportunidade 

em que as partes deverão apresentar prova de seu estado civil, ou seja, 

certidão de nascimento ou de casamento, bem como documento do bem a 

ser partilhado. Se não houver acordo, a requerida terá, a partir daquela 

data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à ação, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009686-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. N. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. L. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1009686-63.2018.8.11.0041. AUTOR: AMILTON JOAQUIM NUNES DE 

SOUZA RÉU: EDILENE MONTEIRO DE LIMA Visto. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração em que o embargante reclama a omissão quanto 

à análise da liminar de regulamentação de visitas. É o necessário para 

decisão. Preliminarmente, assiste a razão ao embargante quanto à 

omissão na análise do pedido liminar de regulamentação das visitas. Dito 

isso, passo à análise do pedido de liminar. O deferimento de liminar está 

sujeito à verificação dos requisitos previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, de probabilidade do direito e perigo de dano 
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ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o processo, verifica-se 

que a petição inicial sequer menciona a existência de perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento liminar da 

regulamentação de visitas, que não possa aguardar a citação da 

requerida e a realização da audiência de conciliação. Diante do exposto, 

conheço do recurso de embargos de declaração, para indefirir a liminar de 

regulamentação de visitas por ausência de requisito previsto no art. 300 

do Código de Processo Civil. Considerando a proximidade da data 

designada na decisão inaugural, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 9 de outubro de 2018, às 14h30. Mantenho, no mais, a decisão 

proferida com id. 13732511, tal como foi lançada no processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019618-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ELIZABETH DIAS CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA OAB - MT6998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA PORTELLA (REQUERIDO)

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 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1019618-12.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TANIA ELIZABETH DIAS CESAR REQUERIDO: TEREZINHA 

PORTELLA Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se que a ação 

já conta com sentença de procedência, do pedido de apresentação, 

registro e cumprimento de testamento cerrado de Therezinha Portella. 

Questão ainda pendente se refere à nomeação do testamenteiro, que terá 

como encargo fazer cumprir as disposições testamentárias, o qual não foi 

nomeado pela de cujus em sua disposição de última vontade. Nesse caso, 

coube ao legislador dispor quanto à ordem de nomeação do testamenteiro, 

o fazendo no art. 1.984, do Código Civil, que dispõe que “na falta de 

testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete 

a um dos cônjuges, e, em falta destes, ao herdeiro nomeado pelo juiz”. No 

caso em análise, a de cujus não deixou cônjuge/companheiro, cabendo, 

assim, o encargo aos herdeiros, no caso os testamentários, já que, 

inclusive, a mesma não conta com herdeiro necessário. Nesse sentido, 

colaciono jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. 

PEDIDO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTAEIRO PÚBLICO. 

NOMEAÇÃO DE TESTAMENTEIRO DATIVO. AUDÊNCIA DE INDICAÇÃO DE 

TESTAMENTEIRO PELO TESTADOR. EMCARGO QUE, NA FALTA DE 

TESTAMENTEIRO INDICADO PELO PRÓPRIO TESTADOR, COMPETE AO 

CONJUGE SOBREVIVENTE OU, NA FALTA DESTE, A HERDEIRO. 1. O 

Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 736, ao tratar acerca do 

pedido de registro e cumprimento de testamento público, estabelece que 

deverá ser observado, no que couber o disposto no art. 735, Por sua vez, 

o §4º do mencionado art. 735 preconiza que “se não houver testamenteiro 

nomeado ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz 

nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal.”. A 

preferencia legal a que alude o §4º do art. 735 vem insculpida pelo art. 

1.984 do Código Civil, o qual é claro ao estabelecer que, na falta de 

testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete 

ao cônjuge sobrevivente, e, na falta deste, a herdeiro nomeado pelo juiz, 

sendo que o encargo não é delegável, conforme o art. 1.985 do CCB. 2. 

Considerando que o testamenteiro nomeado pelo Juízo a quo não foi 

indicado pelo testador, não é cônjuge sobrevivente e tampouco herdeiro, 

constituindo-se, pois, testamenteiro dativo, revela-se descabida tal 

nomeação, mormente por haver herdeira apta e interessada em exercer o 

encargo. Nessa perspectiva, o recurso deve ser promovido para que a 

agravante, única... herdeira da testadora, seja nomeada testamenteira. 

DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº. 

70070340351, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 27/10/2016) (TJ-RS – AI 

70070340351 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 

27/10/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 03/11/2016). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de id. 14625529, já 

que visa dar cumprimento à sentença proferida, NOMEANDO a herdeira 

testamentária TANIA ELIZABETH DIAS CESAR, para o encargo de 

testamenteira, já que o testamento não pode permanecer sem executor, 

INTIMANDO-A para que assuma compromisso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, integralmente, a sentença. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017033-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. A. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. B. G. (RÉU)

G. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1017033-50.2018.8.11.0041. AUTOR: GLAUBER LUCAS ALVES DE 

ARRUDA RÉU: G.L.B.A,, KAMILA BOTOF GONCALVES 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 tentativa de 

conciliação para o dia 05 de outubro 2018, às 14h30min. Se não houver 

acordo, as requeridas terão, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. 

Notifique-se o Ministério Público. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021351-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE DE ARRUDA SARDINHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENE DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1021351-76.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de ação de revisão de 

alimentos em que o requerente informa que distribuiu a presente ação 

após o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande, declinar a 

competência no número 1005796-39.2018.8.11.0002. É o relatório. D E C I 

D O. Verifica-se que o requerente disse que promoveu a distribuição de 

duas ações idênticas, visando a revisão da obrigação alimentar, sendo 

que a primeira ação foi distribuída perante a Comarca de Várzea 

Grande/MT, na qual o Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões declinou a 

competência para a Comarca desta Capital. Constata-se, portanto, a 

ocorrência de litispendência de ações, que compreende a repetição de 

demanda já em curso (art. 337, § 1º, Cód. Proc. Civil), e constitui matéria 

que pode ser conhecida de ofício (art. 301, § 4º, Idem). Com efeito, 

havendo litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil, o processo deve ser extinto. É o caso dos autos. Em face 

do exposto, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após, arquive-se. Defiro a gratuidade processual 

ao requerente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23.7.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014056-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. M. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Determino a emenda da inicial, como Ação de Investigação 

de Paternidade c/c Anulatória de Registro, com a inclusão do pai registral 

no polo passivo, e seu endereço, para que seja citado, porque o 
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requerente já se encontra registrado como sendo filho de Kleverson 

Basso Dantas, e é lógico que assim tem ele interesse na ação. Ademais, 

nos termos do art. 1.604 do Código Civil: "Ninguém pode vindicar estado 

contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se 

erro ou falsidade do registro". Além disso, há falha na procuração (Id. 

13340999), visto que a mesma foi outorgada pela representante do 

infante, e não pelo titular da ação, representado pela sua genitora, o que 

deverá ser corrigido, antes que a parte contrária alegue tal falha e tenha 

que ser determinada a correção. Portanto, sane as irregularidades, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014189-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. O. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GRANJA DE SOUZA OAB - MT12343/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TEREZINHA LINA DA SILVA OAB - 855.094.181-68 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Registro que este processo 

foi inicialmente distribuído para a Primeira Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, entretanto, a juíza, observando o principio do 

juiz natural, determinou a redistribuição e o processo aportou a esta 

Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões, sendo este o meu 

primeiro despacho no processo. Portanto, acolho os autos e defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 

99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação Revisional de 

Alimentos c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Valdiney Oliveira 

Bueno em desfavor de Heloisy Lina Bueno, representada por sua genitora 

Terezinha Lina da Silva. Considerando que pressuposto da ação revisional 

de alimentos é a prévia existência dessa obrigação, o documento que a 

instituiu, seja sentença, seja acordo particular confeccionado 

satisfazendo as exigências legais, é documento imprescindível à 

propositura da ação. Portanto, intime-se o requerente por seu patrono 

para, no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos o comprovante da 

existência da obrigação que pretende revisionar, sob pena de 

indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024561-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA OAB - MT7529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE DE SOUZA (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 : 

1024561-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: FERNANDO LUCIO DE SOUZA 

REQUERIDO: RUTE DE SOUZA Visto. Trata-se de ação em que foi 

determinada a emenda da petição inicial, a fim de que fosse incluída no 

polo passivo a genitora registral, o que não foi promovido pela parte 

autora, conforme certidão exarada no processo. É o sucinto relatório. D E 

C I D O. Considerando que não foi emendada a petição inicial, a extinção 

do processo é medida que se impõe, independentemente da intimação 

pessoal 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). Em face do exposto, com fundamento parágrafo único do art. 319, 

inciso II c/c o art. 321 e art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 485, inciso I, do 

mesmo Código, DECLARO extinto o processo sem resolução do mérito. 

Justiça gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.7.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013417-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. T. B. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. T. B. D. A. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, Ruber Alberto Tadeu Bebeto 

de Araujo, aforou Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia com Pedido 

de Tutela de Urgência em face de Ruber Alberto Taedu Bebeto de Araujo 

Junior. Em petição com id. 13968515, a parte autora comunicou a 

desistência da ação. É o relatório. DECIDO. Homologo o pedido de 

desistência formulado na petição com id. 13968515 e, nos termos do art. 

485, inciso VII, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo 

sem resolução de mérito. Justiça gratuita. Transitada em julgado, 

certifique-se. P. I. C.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1165055 Nr: 37948-11.2016.811.0041

 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: JLDSS, SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 37948-11.2016 – Código 1165055

 Vistos.

 Tendo em vista o prazo de suspensão requerido à fl. 38 ter decorrido em 

cartório, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 76338 Nr: 1085-23.1997.811.0041

 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: HFBO, HFCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRFeJMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMATRICE MARTINS 

VASCONCELOS - OAB:19313, Kesia Martins Fortes - 

OAB:16125-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O pedido de exoneração deve ser direcionado ao processo em que a 

obrigação alimentar foi estabelecida.

Por isso, indefiro o requerimento de fls. 123/130, visto que não foram 

fixados alimentos neste processo.

Intime-se.

Arquive-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 886583 Nr: 20969-42.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADS, VADS, GSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO - 

OAB:12.760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes para apresentarem manifestação acerca dos cálculos 

apresentados, dentro do prazo comum de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1033024 Nr: 38136-38.2015.811.0041

 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: JJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245/O

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerida a se manifestar acerca da 

devolução da Carta Precatória, dentro do prazo legal de 15 dias, cabendo 

certificar que embora a requerente tenha sido intimada, não manifestou até 

a presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1152029 Nr: 32579-36.2016.811.0041

 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: JLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON TOME TREVISOL - 

OAB:19424/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar acerca da 

devolução da Carta Precatória, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 749234 Nr: 1318-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635/MT, NILTON CECILIO DE MESQUITA - OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:8153 MT, GEORGE LUIZ 

VON HOLLEBEN - OAB:9299

 Tendo em vista a resposta parcial do Bacenjud, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte exequente para indicar bens a penhora, conforme 

determinado no despacho de fls. 331.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 731623 Nr: 27759-47.2011.811.0041

 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: MAURO MARQUES, SEBASTIÃO CARLOS MARQUES, 

FERNANDO LUIZ MARQUES, CÂNDIDA SATURNINA DE CAMPOS, OTONIO 

BENIGUES MARQUES, SEBASTIANA MARQUES, LUIZ FERNANDO 

MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO ARTUR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA GOMES ALEXANDRIA 

SOARDIS - OAB:17.662, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro a habilitação de Cândida Saturnina de Campos, formulada na 

petição de fls. 69/71, haja vista que foi declarada a nulidade da sentença 

declaratória de união estável (fls. 175/176).

Dê-se vista à Defensoria Pública.

Após, donsiderando que os herdeiros arrolados nas primeiras 

declarações foram citados por edital (fls. 57/58) e não houve 

apresentaram impugnação às primeiras declarações, intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente as 

últimas declarações, bem como, o esboço de partilha.

Após, das últimas declarações, dê-se vista à Procuradoria-Geral do 

Estado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1140092 Nr: 27405-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente para manifestar acerca do Laudo Psicossocial 

acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 821969 Nr: 28154-68.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:6497-E, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383/MT, YARA FÁTIMA GONÇALVES - OAB:9121

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que venha aos 

autos requerer o que entender de direito, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 235773 Nr: 4902-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI BORGES DA SILVA - 

OAB:10129-O, JAQUELINE LIMA DE SOUZA - OAB:15.924, JOSE 

FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de intimação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1284199 Nr: 3008-49.2018.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEARDS, RBA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de citação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1041372 Nr: 42222-52.2015.811.0041

 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: JOALIDIA MARIA DA SILVA LIMA, LIDIANE CRISTINA 

SILVA LIMA, EDONIAS SOUZA LIMA FILHO, MAYARA CRISTINA 

RODRIGUES PEREIRA LIMA, SHIRLIA DOS SANTOS EVANGELISTA, AVSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDONIAS SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17.497/MT, VALTER DA SILVA - OAB:11586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a representante da herdeira para que caso queira, apresente a 

Impugnação às Primeiras Declarações, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70241 Nr: 15288-48.2001.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JrpIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IOLANDA ALVES DIAS - OAB:DEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCI HELENA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:5024/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 15288-48.2001.811.0041, 

Protocolo 70241, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 909800 Nr: 36709-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT

 Visto.

Expeça-se ofício à empresa Bororo Veículos, localizada na Avenida 

Fernando Correa da Costa, n. 3.611, CEP 78.068-600, determinando que 

remeta a este juízo, no prazo de 10 (dez) dias, os holerites de pagamento 

do autor, referentes aos últimos doze meses.

Nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre os 

documentos juntados na petição de fls. 73/99.

Por fim, atendendo ao parecer de fl. 59, renove-se a vista ao nobre 

Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1089177 Nr: 5785-75.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, Karla Karolina Aparecida Dias Pompermayer - 

OAB:15.965/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579 

MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Serra Ribeiro - 

OAB:208605/SP, PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - 

OAB:20.991-B

 Com essas razões, julgo improcedente a impugnação.Defiro a penhora 

on-line.Proceda-se com o necessário.Mantenham-se os autos no 

Gabinete, até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em caso de resposta positiva, ainda que 

parcial, proceda-se com a vinculação da quantia bloqueada a este 

processo.Após, proceda-se com o necessário para que o restante da 

dívida seja levada a protesto.Por fim, oficie-se ao INSS, para que, 

doravante, proceda com o desconto da verba alimentar diretamente no 

benefício de aposentadoria do executado, devendo ser depositado na 

conta bancária que deverá ser indicada pela exequente, no prazo 

legal.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018.Sergio 

ValérioJuiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

P R A Z O :  1 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1022881-52.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: MARCOS ANTONIO 

GONCALVES ARDEVINO Endereço: RUA CINQÜENTA, 718, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-450 Nome: Wilma Porto Pedroso 

Ardevino Endereço: RUA CINQÜENTA, 716, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78068-450 Parte Ré:Nome: MARIANA PEDROSO ARDEVINO 

Endereço: RUA CINQÜENTA, 718, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78068-450 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE AUTORA MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES ARDEVINO E 

WILMA PORTO PEDROSO ARDEVINO COMO CURADORES, DA 

INTERDITADA MARIANA PEDROSO ARDEVINO, PARA: EMPRESTAR, 

TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DA CURATELADA E SEU 
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BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUAISQUER NATUREZA, ACASO PERTENCENTES A CURATELADA, E, 

AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DA INTERDITADA, SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

n° 1022881-52.2017.811.0041. Ação: Interdição Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO movida por Marcos Antônio Gonçalves Ardevino e 

Wilma Porto Pedroso Ardevino, em face de Mariana Pedroso Ardevino, 

todos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, que são 

genitores da Requerida, a qual é portadora de retardo mental moderado 

(CID F71.1 e F41.1. Informam que a doença da interditada lhe provoca 

limitações cognitivas, que a impedem de gerir sua própria vida, 

necessitando de auxílio para a prática dos atos da vida civil. Pedem, ao 

final, a procedência do pedido, com a decretação da interdição da 

Requerida e a nomeação dos Requerentes como seus curadores. 

Instruíram a inicial com os documentos necessários. Realizada audiência, 

a Interditanda foi entrevistada, respondendo bem as perguntas que lhe 

foram feitas. Ainda, na mesma oportunidade, foi antecipada parcialmente 

os efeitos da tutela nomeando os Requerentes curadores provisórios da 

Requerido e determinada outras providências (Id n° 9501357). No id n° 

9768237 e 10089971, os Requerentes indicaram um médico especialista 

para a realização do laudo pericial com a Requerida, visto que a perícia 

médica judicial só pôde ser agendada para o ano de 2019, sendo que os 

custos do exame seriam arcados pelos próprios Requerentes. À vista 

disso, no Id n° 10219740, foi deferido, em substituição ao perito 

anteriormente nomeado, o Dr. Jonas E. B. Valença como perito judicial, 

para constatar a incapacidade da Requerida, independentemente de 

compromisso. Laudo pericial no Id n° 10579675. A Interditanda não 

impugnou o pedido, motivo pelo qual foi nomeado Curador Especial à 

interditanda, na pessoa do Defensor Público, Emídio de Almeida Rios, que 

apresentou contestação por negativa geral, pugnando a designação de 

perito nomeado pelo Juízo (Id n° 11334573). O Ministério Público opinou 

pela procedência do pedido inicial (Id n° 10682542). Relatei. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, ressalto que é aplicável, inclusive aos processos 

em curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, por assegurar os 

interesses das pessoas com deficiência, o vigente Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também 

em vigor, (Lei 13.146/2015). Assim sendo, necessário observar, ainda, 

que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade dos Requerentes 

encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que ambos são 

genitores do Interditando. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n° 10579675, conclusiva no sentido de que a 

Interditanda: “... possui Retardo Mental não especificado, classificado no 

Cid 10 F79.1, com comprometimento significativo do comportamento, 

requerendo vigilância ou tratamento, sendo totalmente dependente de 

cuidados de terceiros”. Neste sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da 

pretensão autorizado pelas provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo 

pericial...” (TJSP – AC 129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 

23.02.2000 – v.u.). Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo 

público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre as 

pessoas dos Requerentes-genitores da Interditanda, conforme postulado 

na inicial, que deverão exercer o encargo da curatela primordialmente no 

resguardo dos interesses da Interditanda - a seguir melhor delimitados - 

inclusive quanto à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, 

para fins de recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, 

aliás, com o entendimento doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe 

sobre princípio que está na base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio 

de recuperar o interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em 

estabelecimento apropriado”). Reconhece-se, assim, que o procedimento 

de interdição é voltado, sobretudo, à proteção do interditando, cuja 

autonomia só deve ser reduzida em hipóteses excepcionais (cf. 

comentário ao art. 747 do CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil 

Comentado: notas comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 

3ª ed. RT – 2015) Por fim, não prospera o argumento trazido à baila pelo 

Curador Especial nomeado, vez que o médico realizador da perícia foi 

devidamente nomeado pelo Juízo, como perito judicial (Id n° 10219740). 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Mariana Pedroso Ardevino até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadores nas pessoas de seus genitores Marcos Antônio 

Gonçalves Ardevino e Wilma Porto Pedroso Ardevino, com fundamento no 

art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em 

razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará dos curadores 

nomeados, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, os curadores se responsabilizarem, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição dos Curadores fazerem 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade dos curadores (genitores 

da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, dos curadores e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção dos curadores para a validade dos atos 

da vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da 

interditada, em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério 

Público. Sem custas. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos 

com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. 

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 0 7 9 6 8 1  1 8 0 5 0 8 1 1 4 9 0 0 1 5 9 0 0 0 0 0 0 1 2 8 4 9 4 5 7  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 15 de agosto de 2018 . Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009033-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENCIA DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

P R A Z O :  1 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1009033-95.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: ODETE PEREIRA DA 

MOTA Endereço: RUA SEIS, 270, QUADRA 24, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78099-030 Parte Ré:Nome: FLORENCIA DE SOUZA LIMA Endereço: 

RUA SEIS, 270, QUADRA 24, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-030 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA 

ODETE PEREIRA DA MOTA COMO CURADOR, DA INTERDITADA 

FLORENCIA DE SOUZA LIMA, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DA CURATELADA E SEU 

BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUAISQUER NATUREZA, ACASO PERTENCENTES A CURATELADA, E, 

AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DA INTERDITADA, SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1009033-95.2017.8.11.0041. Ação: Interdição Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO, movida por Odete Pereira da Mota em face de 

Florencia de Souza Lima, ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, 

em síntese, de que é filha da Requerida, a qual é portadora de Doença de 

Alzheimer (CID G30), Hipertensão Arterial (CID I10) e Cegueira e Visão 

subnormal (CID H54), estando acamada e totalmente dependente de 

terceiros, de modo que, é totalmente incapaz de exercer sozinha os atos 

da vida civil. Esclarece que necessário se faz a nomeação da Requerente 

como curadora da Requerida, para acompanhá-la na administração de 

seus bens, e para receber seu benefício previdenciário. Instruiu o pedido 

com os documentos necessários a propositura da ação. Pelo Id n° foi 

antecipado os efeitos da tutela pretendida, nomeando a Requerente como 

curadora provisória da Requerida; determinou a substituição da entrevista, 

pela realização de estudo social com as partes, em razão da condição de 

saúde da interditada; determinou a perícia in loco, e demais deliberações. 

Estudo realizado e juntado no Id n° 8116586. Perícia realizada e juntada no 

Id n° 11893815. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (Id 

n° 11961707). A d. Curadora nomeada ao Requerido, apresentou 

contestação por negativa geral no Id n° 12216331. Relatei. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, ressalto que é aplicável, inclusive aos processos 

em curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, por assegurar os 

interesses das pessoas com deficiência, o vigente Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também 

em vigor, (Lei 13.146/2015). Assim sendo, necessário observar, ainda, 

que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente 

encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é filha da 

Interditanda, Id n. 5613833. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n. 11893815 – pág. 04, conclusiva no sentido de que a 

Interditanda: “... possui demência na doença de Alzheimer (CID 10 F00), 

com prejuízo na memória, orientação, discernimento e na sua autonomia, 

tornando-a parcialmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil, 

necessitando de auxílio para administrar sua renda, bens, negócios e sua 

pessoa”. Neste sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da pretensão 

autorizado pelas provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo pericial...” 

(TJSP – AC 129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.) 

Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público cometido, por lei, 

a alguém para reger e defender uma pessoa e administrar os bens de 

maiores incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, 

em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código 

Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, Humberto 

Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à tendência 

jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor atenda aos 

interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a 

disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito de ser 

curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, 

Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente-filha da Interditanda, conforme postulado na inicial, 

que deverá exercer o encargo da curatela primordialmente no resguardo 

dos interesses da Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive 

quanto à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, para fins 

de recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, 

com o entendimento doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre 

princípio que está na base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de 

recuperar o interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em 

estabelecimento apropriado”). Reconhece-se, assim, que o procedimento 

de interdição é voltado, sobretudo, à proteção do interditando, cuja 

autonomia só deve ser reduzida em hipóteses excepcionais (cf. 

comentário ao art. 747 do CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil 

Comentado: notas comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 

3ª ed. RT – 2015) Além disso, no relatório do estudo social realizado, ficou 

constatado que a Requerente é quem dispensa os cuidados necessários 

à Requerida, apresentando com boa higiene, e sem sinais de maus tratos. 

Desta forma, resultaram confirmados os fatos noticiados na inicial, não 

sendo observado, durante referido estudo, indícios que desabonem a 

conduta da Requerente em exercer o encargo da curadoria. Pelo exposto, 

e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Florencia de Souza 

Lima até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe curadora na 

pessoa de sua filha Odete Pereira da Mota, com fundamento no art. 755, § 

1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da 

incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, 

especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, 

a curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC 

e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes a curatelada, e, ainda, a 

proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome 

da interditada, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

constas de sua administração, quando solicitadas. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da 

curadora (mãe da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de 

patrimônio, considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 

e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de 

pessoas naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interditada, da curadora e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção da curadora para a validade dos atos da 

vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, 

em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. Sem custas. P.I.C. 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 0 7 9 6 1 9  1 8 0 5 0 8 1 1 4 8 2 2 7 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 8 4 9 3 9 6  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 15 de agosto de 2018 . Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 
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Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002032-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1002032-59.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ANDREA MELLO PONCIONI Endereço: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 PARTE 

REQUERIDA: Nome: MAGNO STEFANI CEZAR Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA MARQUES, 437, clinica 

magno cezar - esquina, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-175 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada (o), 

para tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao 

disposto no DESPACHO prolatado (a) neste processo. DESPACHO ID N. 

14165327 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,15 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003924-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. K. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1003924-66.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

CLAUDETE MENDES TEIXEIRA Endereço: RUA SANTA FÉ, 342, JARDIM 

CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-380 PARTE REQUERIDA: Nome: 

ROGERIO KONAGESKI Endereço: fazenda taruma III, km 2, km2, vila 

eldorado, zona rural, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 FINALIDADE: Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 1.205/2016 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, 

querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada, no prazo legal.. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,15 de agosto de 2018. Assinado 

eletrônicamente.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007908-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA TATIANE ANTUNES DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA GRAÇA FAVARIN (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1007908-58.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ERICA 

TATIANE ANTUNES DE SA Endereço: RUA 33, 21, SANTA TEREZINHA (2ª 

ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 78089-772 PARTE REQUERIDA: Nome: 

RODRIGO DA GRAÇA FAVARIN Endereço: Costa Marques, 773, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

AUTORA, acima qualificada, para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO prolatado neste 

processo. DESPACHO ID N. 12836268 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,15 

de agosto de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011642-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODETH MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAQUES LEITE OAB - MT0010986A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR SILVA ALVARENGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1011642-51.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

CLEODETH MARQUES DE OLIVEIRA Endereço: RUA QUINZE, 08, QUADRA 

74, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-075 PARTE REQUERIDA: Nome: 

JOADIR SILVA ALVARENGA Endereço: RUA QUINZE, 08, QUADRA 74, 

PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-075 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada (o), para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO 

prolatado (a) neste processo. DESPACHO/ ID N.ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo nº 1011642-51.2017.8.11.0041 Ação: Interdição com 

pedido de tutela provisória de urgência. Vistos, etc... Considerando o 

laudo pericial juntado no Id n. 13768887, cumpra-se o determinado no Id n. 

7303290, no que diz respeito a intimação dos interessados para 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 754 do 

Código de Processo Civil. Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,15 

de agosto de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021870-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RIZZO CORREA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIZZO LOPES GALVAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1021870-51.2018.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

ROBERTO RIZZO CORREA GALVAO Endereço: RUA BATISTA DAS 

NEVES, 612, APTO 303, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-190 

PARTE REQUERIDA: Nome: RIZZO LOPES GALVAO Endereço: AVENIDA 

HAITI, 120, APTO 401, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-618 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 1.205/2016 - CNGC, impulsiono o feito para intimação da 

parte autora da DECISÃO prolatada 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/intimação, 

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, 15 

de agosto de 2018. Gestora Judicial. Assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019018-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYGIA CRYSTINA LACERDA DOS SANTOS OAB - 024.934.181-66 

(REPRESENTANTE)
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GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1019018-54.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: ROMEU 

LACERDA ANICETO Endereço: RUA QUATRO DE JANEIRO, 485, JARDIM 

LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-084 Nome: LYGIA CRYSTINA 

LACERDA DOS SANTOS Endereço: RUA QUATRO DE JANEIRO, 485, 

JARDIM LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-084 PARTE 

REQUERIDA:Nome: HUGO LOPES ANICETO Endereço: RUA ANTÔNIO 

DORILEO, 2138, INST FASES DE EDUCAÇÃO LADO DO CAR XAVIER 

DEMATOS, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-230 FINALIDADE: Nos 

termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito 

para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para 

tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, e tomar as 

providências que entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,15 

de agosto de 2018. Willma Giselle Santos de Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014372-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. S. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1014372-98.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

MARCOS BRITO GONCALVES Endereço: RUA 35, 13, Quadra A-8, SANTA 

TEREZINHA (1ª ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 78089-654 PARTE 

REQUERIDA: Nome: CARINA CRISTINA DA SILVA BRITO Endereço: RUA 

QUATRO, 468, OSMAR CABRAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-570 

FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

1.205/2016 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada, 

no prazo legal.. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,15 de agosto de 

2018. Assinado eletrônicamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

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:

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT0004107A (ADVOGADO)

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO)

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: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA AUTORA, acima qualificada, para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO prolatado neste 

processo. DESPACHO ID N. 14361983 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,15 

de agosto de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022150-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS ALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JORGE RODRIGO DA SILVA ALBERTO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE "TOMADA DE 

DECISÃO APOIADA" PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: 

1022150-90.2016.8.11.0041 Parte Autora: Nome: GERALDO CARLOS 

ALBERTO Endereço: RUA VINTE E DOIS, casa 20, quadra 38 setor 5, CPA 

III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-366 Parte Ré:Nome: EVANILDES ALMEIDA 

SILVA Endereço: RUA VINTE E DOIS, casa 20, Quadra 38 setor 5, CPA III, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-366 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E 

DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DOS Srs. Evanildes Almeida da Silva e o Sr. Jorge Rodrigo da 

Silva Alberto COMO APOIADORES, DO SR. GERALDO CARLOS ALBERTO, 

PARA PRESTAR APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA- NO CASO, 

RELATIVA - NA TOMADA DE DECISÃO SOBRE ATOS DA VIDA CIVIL, 

FORNECENDO OS ELEMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA 

QUE O APOIADO POSSA EXERCER SUA CAPACIDADE. SENTENÇA: 

Processo: 1022150-90.2016.8.11.0041 Ação: Pedido de tomada de 

decisão apoiada e/ou curatela parcial Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

tomada de decisão apoiada e/ou curatela parcial, formulado por Geraldo 

Carlos Alberto, representado por seu filho/Curador Jorge Rodrigo da Silva 

Alberto, qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que foi 

casado com a Sra. Evanildes Almeida Silva e que durante o matrimônio 

tiveram três filhos, hoje todos maiores de idade. Relata que em meados do 

ano de 2007 sofreu um acidente automobilístico, o qual lhe deixou 

sequelas, sendo diagnosticado como esquizofrênico (Cid 10 f06 + f29 

(Transtornos do humor [afetivos] orgânicos e Psicose não orgânica não 

especificada)), passando a ser considerado incapaz absoluto. Informa 

que por conta desse diagnóstico, passou a ser representado na sua vida 

civil por curador, atualmente, seu filho Jorge Rodrigo da Silva Alberto, e 

que por conta de sua saúde debilitada e necessitando de cuidados, se 

reaproximou da sua família e, desde abril de 2013 voltou a conviver com 

sua ex esposa, Evanildes Almeida da Silva, como marido e mulher, 

constituindo união estável de fato, O qual já é objeto de demanda judicial, 

processo n. 1021436-33.2016.8.11.0041, perante o Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Esclarece que é a 

sua companheira quem lhe presta os cuidados diários e seu filho cuida da 

parte financeira, porém, este último se encontra residindo em outra cidade 

e por isso dificulta resolver algumas situações. Diante disso, o Requerente 

pleiteia, em sede de tutela antecipada, seja deferido o pedido de tomada de 

decisão apoiada e/ou Curatela parcial compartilhada com sua companheira 

e seu filho. O pedido veio instruído com os documentos necessários a 

propositura da ação. Intimado, o Requerente apresentou procuração 

outorgada por seu curador, Id n. 4363183. O Ministério Público opinou pela 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nomeando-se, como 

apoiadores do Interditado, seu atual curador e sua companheira, opinando, 

ainda, pela realização de perícia médica para aferição do grau de 

(in)capacidade do Interditado e de estudo social do caso, para 

averiguação, in loco, da situação das partes, Id n. 4479029. Por decisão 

foi deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela, nomeando 

como apoiadores provisórios ao Requerente sua companheira e seu filho, 

Evanildes Almeida da Silva e Jorge Rodrigo da Silva Alberto, bem como 

fora determinada outras providências, Id n. 4604413. Relatório de estudo 

social juntado sob o Id n. 4778310. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, Id n. 4804583 e Id n. 10057473. Laudo pericial 

acostado sob o Id n. 9646713. O Requerente manifestou sua 

concordância com o laudo pericial, Id n. 10173451, e, ainda, procedeu a 

emenda a inicial, corrigindo o polo ativo da ação, Id n. 10628293. É o 

relatório. Decido. Antes de tudo, acolho a emenda a inicial, Id n. 10628293. 

No mais, o processo pode ser julgado de plano, conforme disposto no art. 
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355, inciso I, do Código de Processo Civil. Observa-se que o Laudo 

Pericial, juntado sob o Id n. 9646713, pág. 4/5, em suma, foi conclusivo no 

sentido de que o Requerente “(...) possui sequelas motoras e neurológicas 

devido a trauma craniano, classificado no Cid 10 T90, e também quadro de 

esquizofrenia classificado no Cid 10 F20, que causam prejuízos na 

memória, locomoção, discernimento, inteligência e comportamento, 

tornando-o parcialmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil, 

necessitando de auxílio para administrar sua renda, bens e realizar 

tratamento de saúde. No mais, constata-se do relatório de estudo social, Id 

n. 4778310, que a presente ação tem como objetivo a Curatela 

Compartilhada, para que a convivente do Requerente e seu filho, este 

último atualmente seu curador, Id n. 4322854, possam representa-lo em 

todos os atos de sua vida. Outrossim, oportuno observar que o art. 1.780 

do Código Civil que regulamentava a “curatela administrativa”, foi revogado 

pela Lei 13.146/2015, que entrou em vigor no dia 02 de janeiro de 2016. 

Por outro lado, foi parcialmente revogado, o artigo 1.767 do Código Civil, se 

restringindo agora a curatela, expressamente: a- aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; b- os ébrios 

habituais e os viciados em tóxico; c- os pródigos; que como visto 

anteriormente, não se aplica ao Requerente, pois de acordo com o laudo 

pericial acostado sob o Id n. 9646713, ele é parcialmente incapaz de reger 

por si só seus atos da vida civil. Diante disso, cumpre mencionar ainda 

que o art. 116 da Lei n. 13.146/15 criou um novo instituto protetivo de 

pessoas em situação de vulnerabilidade, além dos que já havia em nossa 

legislação (tutela e curatela), surge, agora, a “Tomada de Decisão 

Apoiada”. Dito isso, e, em face do postulado na inicial, não se pode olvidar, 

ainda, que segundo o douto Nelson Rosenvald: “A incapacidade relativa 

será materializada alternativamente pelas técnicas da representação e 

assistência. Em outros termos, a pessoa com deficiência, que pelo Código 

Civil de 2002 eram consideradas absolutamente incapazes em uma 

terminologia reducionista, tornam-se relativamente incapazes, a partir da 

vigência da Lei 13.146/2015” (ROSENVALD, Nelson. A tomada de decisão 

apoiada – primeiras linhas sobre um novo modelo jurídico promocional da 

pessoa com deficiência. In: Revista IBDFAM: famílias e sucessões. Belo 

Horizonte, IBDFAM, 2015, v.10). Ainda segundo o d. jurista Nelson 

Rosenvald: “A Lei 13.146/15 criou a Tomada de Decisão Apoiada (art. 

1.783A, CC) como tertium genus protetivo em prol da assistência da 

pessoa deficiente que preservará a capacidade civil. Esse novo modelo 

jurídico se coloca de forma intermediária entre os extremos das pessoas 

ditas normais – nos aspectos físico, sensorial e psíquico – e aquelas 

pessoas com deficiência qualificada pela impossibilidade de expressão 

que serão curateladas e se converterão em relativamente incapazes. A 

partir de Janeiro de 2016 haverá uma gradação tripartite de intervenção na 

autonomia: a) pessoas sem deficiência terão capacidade plena b) 

pessoas com deficiência se servirão da tomada de decisão apoiada, a fim 

de que exerçam a sua capacidade de exercício em condição de igualdade 

com os demais c) pessoas com deficiência qualificada pela curatela em 

razão da impossibilidade de autogoverno serão interditadas.” Assim 

sendo, no caso em exame, o que se tem é que resultou aferido pela 

perícia médica que o interditado é “parcialmente incapaz”, necessitando 

“auxílio para administrar sua renda, bens e realizar tratamento de saúde”, 

Id n. 9646713, pág. 4/5, autorizando, portanto, o afastamento da 

incapacidade absoluta anteriormente reconhecida-declarada. Neste 

sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da pretensão autorizado pelas 

provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 

129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.) Desta feita, 

cumpre enfatizar ainda que o instituto da “Tomada de Decisão Apoiada” foi 

introduzido em nosso ordenamento jurídico (Código Civil) pela Lei 

13.146/2015, (Estatuto da Pessoa com Deficiência) viabilizando a 

nomeação de apoiador para prestar apoio à pessoa com deficiência - no 

caso, relativa - na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo 

os elementos e informações necessárias para que o apoiado possa 

exercer sua capacidade. Portanto, no caso em pauta, entendo que é 

possível acolher a pretensão de medida de apoio mais branda, que é a 

denominada “Tomada de Decisão Apoiada”. Ademais, assim decido, nesta 

oportunidade, por considerar que é a solução mais conveniente e 

oportuna, a ser adotada neste caso, inclusive em observância da 

manifestação de vontade do curatelado, relativamente incapaz e, por se 

tratar de procedimento de jurisdição voluntária, no qual o juiz “não é 

obrigado a observar critério de legalidade estrita”, art. 723, p.u., do CPC. 

Ressalto, ainda, que com a presente decisão se restaura, juridicamente, a 

capacidade do Requerente de exprimir sua vontade, uma vez que os 

apoiadores nomeados nesta oportunidade se tratam de auxiliar na tomada 

de decisões, especificamente em questões relacionadas à saúde do 

apoiado, quando necessário, e, quanto a negócios, compra e venda, 

empréstimos, que envolvam o patrimônio/finanças do Requerente, sob 

pena de invalidade dos negócios/atos que vierem a se realizar sem a 

participação dos apoiadores, (art. 1.783-A § 4º do CC) tendo em vista que 

se trata de pessoa relativamente incapaz, Id n. 9646713, pág. 5, que 

necessita de apoio para a tomada de algumas decisões acima 

mencionadas. Consigno ainda, por oportuno, nos termos da lei aplicável ao 

caso, o exercício do munus público de apoiamento, devem os apoiadores 

agirem de maneira a auxiliar a pessoa apoiada como se estivesse a 

orientar seus próprios negócios, não podendo agir com dolo, e, muito 

menos, com culpa, (imprudência, negligência ou imperícia). Pelo exposto e 

o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

ação, acolhendo a pretensão do Requerente com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, e o faço para o fim de levantar a interdição absoluta anteriormente 

decretada no processo de código n. 886130, que tramitou perante a 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, Id n. 4322854; 

destituir definitivamente o curador nomeado, Sr. Jorge Rodrigo da Silva 

Alberto, e, conceder a “Tomada de Decisão Apoiada” em favor do ora 

apoiado Geraldo Carlos Alberto, nomeando-lhe como apoiadores a Sra. 

Evanildes Almeida da Silva e o Sr. Jorge Rodrigo da Silva Alberto. 

Intimem-se os apoiadores nomeados, da sentença, bem como para 

firmarem o termo de compromisso, que deverá ser expedido especificando 

os limites do apoio, nos termos acima decidido. Observo, ainda, que a 

substituição dos apoiadores nomeados pode ser determinada a qualquer 

tempo, se verificada a necessidade, nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 

1.783-A do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada em 

julgado, certifique-se e cumpra-se o que foi acima determinado, bem como, 

proceda-se o necessário as anotações/retificações na averbação no 

registro de pessoas naturais, e, publique-se a sentença pela imprensa 

local, 01 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, expedindo-se o necessário, e, em seguida, arquivem os 

autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P.I.C. 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 0 9 2 3 4 0 6  1 7 1 1 3 0 1 8 5 9 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 7 6 7 2 9 8 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 15 de agosto de 2018 . Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024513-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIAN CAMPOS COLETA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCIA CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS (REQUERENTE)

THAYLISE CAMPOS COLETA DE SOUZA (REQUERENTE)

THAYLA CAMPOS COLETA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMEY COLETA DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1024513-16.2017.8.11.0041 PARTE REQUERENTE:Nome: 

THAYLISE CAMPOS COLETA DE SOUZA Endereço: RUA DAS BRISAS, 

(JD BOM CLIMA), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-225 Nome: 

THAYLA CAMPOS COLETA DE SOUZA Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO, 

608, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 Nome: GILLIAN 

CAMPOS COLETA DE SOUZA Endereço: RUA PROFESSOR JOÃO PEDRO 

GARDÉS, 274, APTO 601 TORRE DAS ORQUIDEAS ED GARDEN VILLE, 

JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-269 Nome: LUCIA 

CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS Endereço: RUA H, 13, MORADA 

DO OURO - SETOR OESTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-108 PARTE 

REQUERIDA: Nome: VALMEY COLETA DE SOUZA Endereço: RUA DAS 

BRISAS, (JD BOM CLIMA), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-225 

DE ORDEM DO EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA. FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da 
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CNGC, impulsiono o feito para intimação da parte autora para pagar taxas 

referente a expedição do formal de partilha. (ref. 3 páginas) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 15 de agosto de 2018. GESTORA 

JUDICIÁRIA. Assinatura eletrônica

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024484-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA PEREIRA DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FARIAS GOMES OAB - MT2640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO: 1024484-63.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: DIVA 

PEREIRA DA MATA Endereço: RUA J, 10, casa, quadra 19, NOVO 

PARAÍSO, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-726 PARTE REQUERIDA: 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima 

qualificada, para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

(ID N. 14636442), e tomar as providências que entender pertinentes. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,15 de agosto de 2018. Marya Santana de 

Souza. Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1014154 Nr: 29377-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOP

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

OAB:15.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimação da autora para que manifeste sobre as juntada de 

fls. 74/83, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 467385 Nr: 34184-27.2010.811.0041

 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: JCCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente da CGJ/MT e da ordem de serviço n.º 

01/2017, impulsiono os autos para intimação da parte Inventariante para 

providencias com relação a expedição do formal de partilha, ou seja juntar 

aos autos cópias necessárias, para serem anexadas ao formal de 

partilha, guia de recolhimento da expedição de formal de partilha, com três 

folhas, bem como guia de recolhimento de autenticações, de acordo com 

as cópias fornecidas, para serem autenticadas, no prazo de dez dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 773595 Nr: 26755-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS CRISTIANNE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRENE PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente da CGJ/MT e da ordem de serviço n.º 

01/2017, impulsiono os autos para intimação da parte Inventariante para 

que através de advogado informe o valor em reais pertencente a cada 

herdeiro, assim como informou o valor dos honorários no prazo de dez 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 377584 Nr: 13396-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PADILHA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO PADILHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

- OAB:15.356/MT, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3.933/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos que ficará suspenso, até a data de 15/10/2018, conforme requerido 

pela Autora. Era o que tinha a Impulsionar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708042 Nr: 1399-75.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CÁSSIA PLECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENNA FERNANDES GODOY - 

OAB:18.892-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

EST. MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBENS VALIM 

FRANCO, para devolução dos autos nº 1399-75.2011.811.0041, Protocolo 

708042, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1025200-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT21405/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CAMPOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1024953-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORCAS DE OLIVEIRA ORIGO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ORIGO DOS SANTOS OAB - MT24460/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO NATALINO ALVES MARTINS (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 259 de 552



Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022161-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NINFA LUCIANA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

P. L. S. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022205-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. V. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DE SOUZA OAB - 655.417.821-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja realizada 

pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome do falecido. 

Com as respostas nos autos, intime-se a autora para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, dê - se vista ao representante do Ministério 

Público para manifestação. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1022569-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA (REQUERENTE)

FERNANDA DE CAMPOS BATAIOLI BULHOES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO)

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO BULHOES ROCHA (REQUERIDO)

FERNANDA DE CAMPOS BATAIOLI BULHOES ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil, em razão do que a Senhora Gestora 

deverá agir com as cautelas necessárias. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil. Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026094-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SEBASTIAO DE SANT ANA (REQUERENTE)

MARIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO JOAO DE SANTANA (REQUERENTE)

DEJANIR NUNES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ROQUE DE SANTANA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1026094-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DEJANIR NUNES DE JESUS, 

ANTONIO JOAO DE SANTANA, MARIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 

MANOEL SEBASTIAO DE SANT ANA INVENTARIADO: LUIS ROQUE DE 

SANTANA Vistos, etc. Defiro por ora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de 

Processo Civil Nomeio Inventariante a viúva Srª DEJANIR NUNES DE 

JESUS. Intime-se a Inventariante para providenciar: a) - recolhimento do 

imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou 

prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; b) – certidão 

acerca da existência de testamento deixado pelos autores da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados. c) – 

certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal em 

nome dos de cujus. As providências deverão se dar no prazo de 20 

(vinte) dias. Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1058397 Nr: 50216-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF, JFK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MARCIA CANDIDO 

PAIM - OAB:47232

 Vistos, etc.

Autos n.º 1058397

Defiro o pedido de fls. 99.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1266621 Nr: 26558-10.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRP, JCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE CURVO RONDON - 

OAB:11017

 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 SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS PARA O CUMRPIMENTO DE MANDADO DE 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1025610-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. V. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR SOARES VIANA OAB - 972.533.081-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Terceira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Terceira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017796-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY HEVILIN DE ARRUDA CUNHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Quarta Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Quarta Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015020-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE PEDROSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINO FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor da 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Primeira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022003-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA VITORIA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON VICTOR PIRES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

da requerida (art. 751, do NCPC), no dia 20/09/2018, às 13h30min. Cite-se 

o interditando e intimem-se as partes para comparecerem ao ato, 

cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do NCPC). Em razão dos 

documentos acostados à inicial, que demonstram o problema de saúde do 

requerido (probabilidade do direito) e havendo fundado receio de dano, já 

que necessária a manutenção das despesas, e não havendo perigo de 

irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela e diante da 

previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio 

NAYARA VITORIA PIRES DA SILVA como curadora provisória do 

interditando, a fim de que possa assisti-la, nos atos de natureza 

patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o 

compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. Cumpra-se e 

intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

25 de junho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1019955-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MARIA CACULINA MARTINS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO FERNANDO MARTINS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDO MARTINS PEREIRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

da requerida (art. 751, do NCPC), no dia 20/09/2018, às 14h00min. Cite-se 

o interditando e intimem-se as partes para comparecerem ao ato, 

cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do NCPC). Em razão dos 

documentos acostados à inicial, que demonstram o problema de saúde do 

requerido (probabilidade do direito) e havendo fundado receio de dano, já 

que necessária a manutenção das despesas, e não havendo perigo de 

irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela e diante da 

previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio Antônio 

Fernando Martins Pereira e Maria Caçulina Martins Pereira, como 

curadores provisórios do interditando, a fim de que possa assisti-lo, nos 

atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). 

Tome-se por termo o compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se 

alvará. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 2.018 Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005920-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRANCK DA SILVA OAB - MT11739/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005920-02.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca das decisões de ID 14644390 e ID 

14676588, bem como para comparecer à audiência de conciliação, 

instrução e julgamento designada para o dia 18/10/2018, às 15:00h, neste 

Fórum da Capital, portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017766-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BOTELHO RODRIGUES OAB - MG116752 (ADVOGADO)

RANIELEM RODRIGUES MARCIANO OAB - 018.096.082-28 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. D. (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 

14741397, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 342829 Nr: 12988-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PEREIRA BISPO, IRSON DE JESUS BISPO, OACI 

JOSE BISPO, MARIA JOSE BISPO PACHECO, JOANA BATISTA DE 

SIQUEIRA, MARIA MARGARIDA DE SOUZA PACHECO, ALVINA 

ATANAZIA DE SOUZA LIMA, ANA CALISTINA DE SOUZA PEREIRA, 

TERESINHA DE JESUS PEREIRA, ANTONIA CONCEIÇAO FERREIRA DE 

SOUZA FAUSTINO, ELIZABETH APARECIDA DE SOUZA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CALISTRINA PAULINA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, EVERTON 

JOSÉ PACHECO SAMPAIO - OAB:5776/MT, RAIMUNDO PACHECO 

SAMPAIO - OAB:OAB/MT 11.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12988-69.2008 (Cód. 342829)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da petição retro, concedo o prazo de 60 dias para a 

regularização da cessão de direitos.

Com o seu decurso, aportando aos autos ou não a escritura pública 

correlata, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 250242 Nr: 17340-41.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGAL, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCADS

 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: jesilene alves soriano da 

rocha - OAB:24149/DF, NAILTON DE ARAÚJO LIMA - OAB:7541-DF, 

SERGIO LOPES LOIOLA - OAB:33.387-DF

 Processo nº 17340-41.2006 (Cód. 250242)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, bem assim diante da dificuldade na localização do 

requerido, fora procedido com pesquisa, nos sistemas conveniado ao 

TJMT (TRE e INFOSEG), a fim de localizar o endereço atualizado deste, 

todavia, o único obtido já foi objeto de diligência, restando, todavia, inócua, 

conforme certidão do meirinho de fl. 334.

Em decorrência, verifico que o exame de DNA fora realizado, entrementes, 

diante do extravio do laudo correlato, o processo tem tramitado na 

tentativa de localização do requerido para a realização de novo exame 

pericial, restando todas as diligências infecundas, diante da não 

localização do demandado para fins de intimação pessoal.

Frise-se que apesar de intimado por meio de sua causídica, ainda assim 

não compareceu ao ato, todavia, entendo, em consonância com o parecer 

ministerial, que não pode ser considerada como negativa na realização da 

perícia e, em decorrência, implicar em presunção de paternidade, à teor da 

Súmula nº 301 do STJ.

Em decorrência, tratando o litígio acerca de direitos indisponíveis, sendo 

inviável a realização do exame de DNA, ao menos com a colheita do 

material genético do suposto pai, uma vez que o requerido não fora 

localizado para fins de intimação da perícia agendada, a procedência do 

pedido exige comprovação robusta acerca da paternidade, a ser 

produzido pela parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC/2015, já 

que é dela o ônus de comprovar os fatos alegados na petição inicial, 

constitutivos do seu direito, razão pela qual determino a intimação do 

requerente, para que se manifeste em prosseguimento no prazo de 30 

dias, sob pena de julgamento da lide no estado em que se encontra.

Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 335227 Nr: 5937-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLVS, IDJA, LEVS, SLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO QUINTEIRO DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:14.180-E, DANIEL FRANCISCO FELIX - 

OAB:11.158.B, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - OAB:4.300/MT, 

LUCAS FRATARI DA S.TAVARES OAB-11445 - OAB:, MARCUS 

VINICIUS ARAUJO FRANÇA - OAB:3979-TO, MILTON MARTINS MELLO 

- OAB:3811, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5937-07.2008 (Cód. 335227)

VISTOS, ETC.

Considerando que uma das herdeiras é menor, atuando o Ministério 

Público como custos legis deverá se manifestar após as partes, razão 

pela qual determino que sigam os autos com vista ao parquet, a fim de que 

se pronuncie acerca das derradeiras petições encartadas aos autos, 

inclusive sobre o plano de partilha, vindo-me, na sequência, conclusos 

para deliberação.

Às providências.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 460415 Nr: 29682-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GUEDES SILVA, CLEONICE FREITAS DOS 

SANTOS, RENILSON GUEDES FREITAS, RENILDA GUEDES LEITE, 

JANAILSON GUEDES DA SILVA, CREONILDA FREITAS DARCIA, 

EDIMILSON GUEDES SILVA, AVELAND ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DELIDIA GUEDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4.579, CARLOS EUGENIO LASCH - OAB:4579/MT, MARLEY 

PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - OAB:3.769 / MT, MICHELLE 

MARIE DE SOUZA - OAB:9439 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 29682-45.2010 (Cód. 460415)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de folha retro e, visando a ultimação do feito, bem 

assim considerando a existência de diversas pendências, intime-se o 

inventariante, pessoalmente e também através do seu causídico, para 

conferir prosseguimento à demanda.

Consigne que, no prazo de 30 dias, deverá encartar aos autos a certidão 

de óbito de Aveland Antônio da Silva, atentando-se para a informação 

constante na petição de fls.207/208, como também providenciar o 

necessário para a comprovação da condição de sucessoras do falecido, 

das aventadas herdeiras nominadas na petição mencionada ou comprovar 

nos autos a impossibilidade de fazê-lo.

Comprovada a condição dos herdeiros de Aveland, deverá apresentar a 

GIA-ITCD, juntamente com o comprovante de recolhimento/isenção, assim 

como o plano de partilha, incluindo todos os herdeiros, descrevendo os 

bens e atribuindo valores, além do quinhão a ser atribuído a cada um, no 

mesmo lapso suso.

Outrossim, na mesma oportunidade devem ser apresentadas aos autos as 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedidas 

pelas Procuradoria Gerais do Estado de Mato Grosso e do Estado de 

Minas Gerais) e Municipal (Cuiabá/MT) em nome da falecida Delidia Guedes 

Silva, assim como, nos termos do Provimento n° 56/2016–CNJ, certidão de 

inexistência de testamento deixado pela autora da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados.

Assinalo que o decurso in albis do prazo consignado, sem providências, o 

que deverá ser certificado, implicará em sua remoção da inventariança e, 

até mesmo, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 732502 Nr: 28693-05.2011.811.0041

 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: RFMDS, EADS, FMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

apesar do pedido de desarquivamento de fl. 60 pretender apenas 

informação, pois não deduziu qualquer pedido apenas providência as 

quais já foram realizadas pela Secretaria do Juízo. Assim, nos termos do 

Provimento n.º 38/2015-CGJ, impulsiono os autos para intimar o (a) 

advogado (a) THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA (OAB/MT n.º 19547) 

do desarquivamento dos autos para que compareça em cartório ou 

requeira o que de direito, em 05 (cinco) dias, sob pena do retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228562 Nr: 35712-72.2005.811.0041

 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: RAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIZE DE SOUZA CAMILO - 

OAB:14.104 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LILIAN CALDAS 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 35712-72.2005.811.0041, 

Protocolo 228562, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019336-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JACINTO SILVERIO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 (ADVOGADO)

 

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: 1014482-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA BARBOSA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018205-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI CARVALHO PIMENTEL OAB - GO18649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E CONTROLE DE 

PROCESSOS JUDICIAIS (IMPETRADO)

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar, tão somente a suspensão da 

exigibilidade dos débitos tributários oriundos dos processos 

administrativos nº 5008894/2012, 5092001/2013, 5138623/2013, 
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5181762/2013, 5191854/2013, 5191857/2013, 5191860/2013, 

5220847/2013, 5192509/2014, 5265626/2013, 5220855/2013, 

5198831/2013, 5191851/2013, 5181984/2013, 5138625/2013, 

5220859/2013,  5200300/2013,  5200297/2013,5198875/2013 , 

5197381/2013, bem como, que estes créditos tributários não sejam óbice à 

expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa. 

Ressalto por oportuno que os efeitos da liminar não se aplicam aos débitos 

discutidos nos processos administrativos nº 5194131/2013, 

5181760/2013, 5159370/2013, 5138627/2013, 5096029/2013 e 

5095819/2013, 5259711/2013, 5191863/2013, eis que, encontram-se 

quitados, bem como, ao processo nº 5279549/2013, já que o impetrante 

não acostou aos autos o teor do despacho administrativo. 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, 27 de julho de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003850-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BENITES DUARTE (AUTOR)

WELISON LUIZ DOS SANTOS DA SILVA SCHIANI (AUTOR)

EUDES MARCOS DE BRITO GARCIA (AUTOR)

JUNIO CESAR DE OLIVEIRA LUZ (AUTOR)

IZAIAS ARRUDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025787-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA REJANE CARVALHO CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1025787-78.2018.8.11.0041. AUTOR: MAIRA REJANE CARVALHO 

CAMPOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 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. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003694-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GUARIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIANO CALMON NETTO OAB - MT8151/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003694-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CLAUDIA GUARIM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em vista o 

transcurso do prazo para interposição de embargos (id. 13936353), 

expeça-se ofício requisitório ao Presidente do E. Tribunal do Estado de 

Mato Grosso a fim de que seja determinada a formação do Precatório, 

consoante o disposto no art. 910, do CPC, encaminhando-se em anexo 

toda a documentação pertinente, inclusive esta decisão. Após, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026274-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SALES DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1026274-48.2018.8.11.0041. AUTOR: AIRTON SALES DE ASSIS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO 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. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026104-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA SERAFINA DE ARRUDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1026104-76.2018.8.11.0041. AUTOR: ERNESTINA SERAFINA DE ARRUDA 

SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 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. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019615-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIEL DE ARRUDA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1019615-23.2018.8.11.0041. AUTOR: DANIEL DE ARRUDA LOPES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO 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. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032267-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1032267-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ELIANE BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE o requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as advertências dos 

artigos 285 e 319 do referido codex. Oficie-se o empregador, para, no 

prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, informar ao juízo se 

houve algum tipo de pagamento a requerente relativo à rubrica “URV”. Se 

positivo descrever o valor e data do eventual pagamento Materializada a 

resposta com ou sem a juntada de documentos, intimem-se a AUTORA 

para, querendo, impugnar em 10 dias. Não havendo contestação e por 

tratar-se de matéria envolvendo direito indisponível certifique-se e dê-se 

vista ao MP. A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo 

de 10 dias, ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem 

outras provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade 

e pertinência, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos para, se for o caso, designação 

de audiência preliminar, saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024231-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELTINA CLAUDIA DA SILVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos.. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: " Posto 

isso, CONCEDO A LIMINAR almejada, para o fim de determinar que o 

impetrado, no prazo máximo de 05 dias, forneça a impetrante o 

medicamento ENOXAPARINA, ou algum dos similares indicados no parecer 

do NAT de Id. 14606817. Expeça-se mandado, devendo ser cumprido 

inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002869-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO VALERIO DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002869-17.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARCO VALERIO DE 

ARRUDA PINTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Ante a ausência de preenchimento dos pressupostos necessários à 

concessão da gratuidade judiciária, INDEFIRO a gratuidade da justiça à 

requerente. Por conseguinte, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito (art. 290, CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034736-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFEO BOSCOLI NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353/O (ADVOGADO)

GEISA VIEIRA ESPINDOLA OAB - MT19628/O (ADVOGADO)

JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA OAB - MT17725/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO E CONTROLE DE 

PROCESSOS JUDICIAIS (IMPETRADO)

Gerente da Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo 

e Tributário (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1034736-28.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: ALFEO BOSCOLI NETO 

IMPETRADO: GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO, GERENTE DE 

ASSESSORAMENTO JURÍDICO E CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela 

extinção e o arquivamento do presente feito (id. 10999412). Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autor no id. 10999412, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem Custas 

processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa 

decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880181 Nr: 16885-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CIRQUEIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO ( FUNCAB ), ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGHATA FERREIRA - OAB:18.232, 
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CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - OAB:13309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: leonardo rodrigues caldas - 

OAB:113.756/RJ, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO ESTADO) - 

OAB:MT 4509/O, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311930 Nr: 18387-16.2007.811.0041

 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: ANTÔNIO LEBRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CESAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744121 Nr: 41139-40.2011.811.0041

 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: MAURONITA LIMA DE SOUSA, FRANCISCO BELO 

GALINDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948112 Nr: 59212-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEJAR CLAIR SERAFIM DE FREITAS, ADELINO DOS 

SANTOS FILHO, ADEMAR MONTEIRO LIMA, ALEIXO DONATO DE 

MORAES, ADEMILSON DE MORAES, ALAIDE MARIA LEMES DO 

NASCIMENTO, ALICIO ALFONSO, AMILTON GARDES, AMILSON MOREIRA 

LEITE, ANIEDE FERREIRA DE SOUZA, ALEXANDRE PEREIRA DE 

SANTANA, AMERICO JOSÉ TREVISAN, ANA MARIA LIRA PEREIRA, 

ANDRE LUIZ DE MATTOS, ANTÔNIO CLÁUDIO GOMES, ANTONIO 

LOURENÇO, ANTONIO CESAR DE BRITO RAMALHO, BENEDITA DE 

AMORIM CAMPOS, BENEDITO MANOEL DA SILVA, ANTONIO SILVA DA 

COSTA, AURIBELA MARIA DE SOUSA CARMO, ANTONIO GONISMAR 

TEIXEIRA, BENEDITO TEIXEIRA DE ARRUDA, BENEDITA DA COSTA, 

ANTONIO CARLOS DE CAMPOS, CATULINO CATARINO DE MELO, 

APARECIDA NUNES DE FREITAS, ARINIL DO BOM DESPACHO MORAES DE 

OLIVEIRA, BONIFACIO PEDROSO DA SILVA, CARLOS DE SOUZA GOMES, 

JEFFERSON LUIS DA CONCEIÇÃO, EDNILSA ALVES MEZZA DE ARRUDA, 

DIRCE ALMEIDA PEREIRA, EMANUEL DIAS PACHECO, ENEIAS 

GONÇALVES DA SILVA, GILBERTO CALISTO LESSA, EDSON TELES DE 

COUTO, JARI DA SILVA OLIVEIRA, EDIVALDO CARDOSO ROCHA, CELINO 

FRANCISCO DE PAULA, EDEVAL ERONILDO DA CONCEIÇÃO, ELZA 

SILVINA LEMES, JAIR OLIVEIRA DA CUNHA, CELIA SILVA DE QUEIROZ, 

CLAUDENIL FERREIRA DOS SANTOS, CLEONICE DA ROSA CARRARO, 

CLEONICE SIMÕES DA SILVA NASCIMENTO, DAISE BECHMANN MOREL 

LUCK, DEUSDETE LOPES DE SOUZA, DIVINO RODRIGUES DE SOUZA, 

EDINEUZA GUIMARÃES YAMAOKA, ELISIANO PEREIRA, ELZA DA SILVA 

DANIEL, ENIR ANTUNES PAES DA SILVA, EUGENIO DE OLIVEIRA FONTES, 

EVA PEREIRA SANTANA BEZERRA, EVAIR SANTOS DE ALMEIDA, 

FRANCISCO TAKEO YAMAOKA, GRACIA MENDES CORREA, GUTENBERG 

AMARO FERREIRA, ICLEIDIVAM MIRANDA DE SOUZA LIMA, IOLANDO DE 

MIRANDA LEITE, MILTON ALVES DE OLIVEIRA, MIRACY MEIRA ARAÚJO, 

MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA, LERVANDO APARECIDO DO 

NASCIMENTO, JOSEFA SOUZA DE OLIVEIRA, JOSÉ MARCELO BEZERRA, 

JOSENIL PACHECO DA SILVA VIANA, RITA DANIELA DA SILVA, MANOEL 

APARECIDO FERREIRA QUEIROZ, JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA, 

ROSEMEIRE SILVA CAMARGO BRITO, LENIS BRASILEIRO BORGES, JOSÉ 

MARCOS DA SILVA, MARY SELMA DE ALMEIDA CINTRA, LIVERCINA DOS 

REIS E ALMEIDA, JOAMIL RONALDO DE AMORIM, MARCIA PINHEIRO, 

JOSÉ AGNO MOREL LUCK, KATIA REGINA CORREA AMARO DE SOUZA, 

MARIA JOSE MENDES, JOSÉ ROBERGE DE LIMA, MARIA DE FÁTIMA DA 

SILVA PINHEIRO, LEONARDO FERNANDES BORGES, MARCIA VIEIRA DE 

OLIVEIRA, NEURI ALVES DA SILVA, MORENO BENEDITO DE FIGUEIREDO, 

MARIA DA PAZ FARIA, MARIA JOSE SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA DA 

GLORIA AMORIM, LUCIANO DE MIRANDA LEITE, MARIA ROSALIA DA 

SILVA DUARTE, MARIZE BORGES DOS SANTOS, MARIA ALVES LEITE, 

MARIA VALDENICE DE CAMPOS, JUREMA BENEDITA DUARTE DE 

ARRUDA, MOACIR GREGORIO DE ARRUDA, NORANICY CORNELIO DA 

CRUZ, OSVALDINA FERREIRA PAES MEDEIROS, PEDRO FERNANDES 

BARRETO, MARLI DIAS FERNANDES, MARCOS ANTONIO GUEDES, JOÃO 

DA MATA OJEDA, JOSE FERREIRA DOS SANTOS, JOSÉ PAULO FELIPES, 

LINDOMAR BRAGA DE QUEIROZ, LUZENILDA FATIMA DE SOUSA TESTA, 

LUZIMAR FERREIRAR, MANOEL LOPES DA SILVA, MÁRCIO FERRARI, 

MARIA AUXILIADORA LEITE SILVA, MARIA AUXILIADORA MATOS, MARIA 

DO CARMO SILVA COSTA, MARIA JACILENE DA SILVA COSTA 

PACHECO, MARIA NOGUEIRA LOPES, MARIA PEREIRA DA SILVA, MARIA 

REGINA DE QUEIROZ NASSER BRAGA, MÁRIO RODRIGUES DUARTE, 

MARILENE ALVES LEITE, MILTON COELHO COSTA, NEIVA CAPISTRANO 

DIAS, PAULO CESAR MACIEL DE CAMPOS, PAULO CEZAR DE OLIVEIRA, 

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, VILMA 

BASTOS DA COSTA, SANDOVAL ANTONIO DE ARAÚJO, VALDECI 

MARCELINO DE MOURA, ZULMA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA 

SILVA, SEBASTIÃO MAURO DIAS DA SILVA, SANDRA MARA 

NASCIMENTO DA SILVA, VICENTE RODRIGUES DUARTE, VERGILIO 

PEREIRA DOS SANTOS, ROSILENE FERREIRA CARVALHO DE MOURA, 

SUZANE COSTA LEITE, TOMAZ AQUINO DE MORAES, VICENTE FERREIRA 

DA COSTA NETO, VITAL BATISTA RIBEIRO NETO, VITOR HUGO 

PEDROSO, ZELIO VITAL DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 833579 Nr: 38974-49.2013.811.0041

 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: SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, JULYANA LANNES 

ANDRADE - OAB:PROC. DO MUNC

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, para reconhecer, a partir de 27 de abril de 2011, o 

direito a majoração de 13,3%, relativos ao pagamento do percentual 

mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes 

indicados na espécie, bem como, condenando o réu ao pagamento do 

valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de 

acordo com o previsto no §4ª da Lei 11.738/2008 que estabelece o 

percentual de 33,3% de pagamento de hora atividade como critério de 

definição do valor do piso salarial, montantes deverão ser apurados em 

liquidação de sentença.Os valores apurados serão acrescidos de juros de 
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mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, além de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

desta data.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.As decisões 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 831510 Nr: 37184-30.2013.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, para reconhecer, a partir de 27 de abril de 2011, o 

direito a majoração de 13,3%, relativos ao pagamento do percentual 

mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes 

indicados na espécie, bem como, condenando o réu ao pagamento do 

valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de 

acordo com o previsto no §4ª da Lei 11.738/2008 que estabelece o 

percentual de 33,3% de pagamento de hora atividade como critério de 

definição do valor do piso salarial, montantes deverão ser apurados em 

liquidação de sentença.Os valores apurados serão acrescidos de juros de 

mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, além de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

desta data.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.As decisões 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853797 Nr: 56418-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GENEROSO DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON FERREIRA DE MORAES - 

OAB:14239/MT, PAULO MARIO FERREIRA DA SILVA - OAB:3637-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno os 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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1083806 Nr: 3349-46.2016.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação, para 

adequar o valor da causa, elevando-o para patamar correspondente ao 

proveito econômico perseguido, ou seja, R$ 141.135,31 (cento e quarenta 

e um mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e um centavos).Condeno o 

impugnado ao pagamento das custas processuais deste incidente. Sem 

honorários advocatícios, por ser incabível sua aplicação na espécie. 

Preclusas as vias recursais, traslade-se cópia deste comando judicial 

para os autos principais apensos e, em seguida, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832736 Nr: 38305-93.2013.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ - OAB:PROC.MUNICIPAL

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, para reconhecer, a partir de 27 de abril de 2011, o 

direito a majoração de 13,3%, relativos ao pagamento do percentual 

mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes 

indicados na espécie, bem como, condenando o réu ao pagamento do 

valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de 

acordo com o previsto no §4ª da Lei 11.738/2008 que estabelece o 

percentual de 33,3% de pagamento de hora atividade como critério de 

definição do valor do piso salarial, montantes deverão ser apurados em 

liquidação de sentença.Os valores apurados serão acrescidos de juros de 

mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, além de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

desta data.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.As decisões 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 891769 Nr: 24407-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDIL PEREIRA LEITE, AGENIR MARIA DOS SANTOS 

CARVALHO, ARILCE NUNES FERREIRA, ALENIL JOSÉ DOS SANTOS 

PONDENCIANO, ANGELA MARIA GARCIA, ANA LUCIA CAMPOS DA 

SILVEIRA, ALAIDE PEREIRA LEITE, ALEDIR DELAMONICA CORREA, 

ARILLCE LEITE NOBREGA, BENEDITA GLÓRIA GODOES LOUREIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 891769 – Liquidação de sentença

 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 267 de 552



Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 831498 Nr: 37172-16.2013.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, para reconhecer, a partir de 27 de abril de 2011, o 

direito a majoração de 13,3%, relativos ao pagamento do percentual 

mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes 

indicados na espécie, bem como, condenando o réu ao pagamento do 

valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de 

acordo com o previsto no §4ª da Lei 11.738/2008 que estabelece o 

percentual de 33,3% de pagamento de hora atividade como critério de 

definição do valor do piso salarial, montantes deverão ser apurados em 

liquidação de sentença.Os valores apurados serão acrescidos de juros de 

mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, além de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

desta data.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.As decisões 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 830759 Nr: 36452-49.2013.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 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: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, para reconhecer, a partir de 27 de abril de 2011, o 

direito a majoração de 13,3%, relativos ao pagamento do percentual 

mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes 

indicados na espécie, bem como, condenando o réu ao pagamento do 

valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de 

acordo com o previsto no §4ª da Lei 11.738/2008 que estabelece o 

percentual de 33,3% de pagamento de hora atividade como critério de 

definição do valor do piso salarial, montantes deverão ser apurados em 

liquidação de sentença.Os valores apurados serão acrescidos de juros de 

mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, além de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

desta data.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.As decisões 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 893593 Nr: 25633-19.2014.811.0041

 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: AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BARRETO 

LOMBARDI - OAB:15795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOME NETO - 

OAB:11.890-B

 Autos n.º 893593 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Considerando as alegações da parte requerida, em sede de contestação, 

determino a intimação da autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovar sua condição financeira noticiada na espécie, sob pena de 

revogação da Assistência Judiciária Gratuita.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 830768 Nr: 36461-11.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, para reconhecer, a partir de 27 de abril de 2011, o 

direito a majoração de 13,3%, relativos ao pagamento do percentual 

mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes 

indicados na espécie, bem como, condenando o réu ao pagamento do 

valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de 

acordo com o previsto no §4ª da Lei 11.738/2008 que estabelece o 

percentual de 33,3% de pagamento de hora atividade como critério de 

definição do valor do piso salarial, montantes deverão ser apurados em 

liquidação de sentença.Os valores apurados serão acrescidos de juros de 

mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, além de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

desta data.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.As decisões 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 790194 Nr: 44236-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DEVEZA COSTA SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.960, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 13.082
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 790194 – Execução

Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença proferida 

nesta data, nos autos executivos apensos.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo da providencia supra, oficie-se a Coordenadoria de 

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

para que informe, eventuais pagamentos administrativos a autora, 

referente a URV.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 827756 Nr: 33617-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 827756 – Execução

Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde do Agravo de Instrumento noticiado nos autos às 

fls. 57/64.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1275468 Nr: 144-38.2018.811.0041

 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: MARIANA VALERIANA DA SILVA, EDISON CAMILO DA 

SILVA

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

CUIABÁ-MT (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO-SMASDH)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Autos n.º 1276844 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório de fl.20/20v, intimem-se os requeridos para, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cumprirem o comando judicial de 

fls.17/18, consignando que o descumprimento ensejará o cometimento do 

crime de desobediência.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, através de Oficial de Justiça Plantonista, 

caso necessário.

 Cuiabá/MT, 13 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 439585 Nr: 16536-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO GERÔNIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA COELHO SANTEIRO - 

OAB:40.607-OAB/GO, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11092/MT, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos nº 439585 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerida opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 229/231, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 237/241v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 898068 Nr: 28360-48.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS DE BRITO BORTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do NCPC, refutando as teses autorais, e, em consequência, 

mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação 

executiva em apenso (autos cód. 864978), em todos os seus 

efeitos.Deixo de condenar o Embargante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por 

cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8 do novo 

CPC.Junte-se cópia desta nos autos da Execução.Não havendo recurso 

voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, uma vez que não houve proveito econômico obtido com a 

presente demanda, conforme preceitua o art. 496, §3º, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P. I. 

C.Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.Jorge Iafelice dos SantosJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 799184 Nr: 5604-79.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA DEVEZA COSTA SERAFIM

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.960, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:13.082-MT
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 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os presentes embargos à execução e por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que o crédito 

perseguido na execução apensa (fl. 37 – autos apensos), seja atualizado 

mediante a utilização dos seguintes parâmetros: Início do período de 

atualização (data da expedição da Certidão de Crédito), Taxa de juros 6% 

ao ano e Correção monetária através do IPCA.Condeno a parte embargada 

ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da 

AJG (fl. 38 dos autos executivos apensos).Junte-se cópia desta sentença 

nos autos executivos apenso.Não havendo recurso voluntário, deixo de 

remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, uma vez que não 

houve proveito econômico obtido com a presente demanda, conforme 

preceitua o art. 496, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas necessárias.P. I. C.Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.Jorge 

Iafelice dos SantosJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1083805 Nr: 3348-61.2016.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 Ante ao exposto, REJEITO a presente impugnação ao pedido de 

assistência judiciária gratuita.Eventuais custas/despesas processuais 

decorrentes deste incidente deverão ser arcadas pelo impugnante. Sem 

honorários advocatícios, eis que incabíveis na espécie. Com o trânsito em 

julgado e pagas as custas, proceda-se o desapensamento e arquivamento 

deste feito, após o traslado de cópia da presente decisão para os autos 

principais apensos (cód. 832745).Int imem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2017.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 855552 Nr: 57976-05.2013.811.0041

 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: TRIAD ATACADO E VARRELHO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO 

ICMS DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚB. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CORRÊA SOBRINHO - 

OAB:, WILSON OLIVEIRA SOBRINHO - OAB:11083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Procedo a intimação da Parte autora da sentença: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE 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, cujos efeitos deverão perdurar até o julgamento do processo 

administrativo indicado nos autos (fls. 33/38).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 

Egrég io  Tr ibunal  de Just iça ,  cons ignado as  nossas 

homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 889577 Nr: 22959-68.2014.811.0041

 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: JONATHAN CLODOMIRO DA LUZ SILVA

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

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, SERGIO BENEDITO 

BASTOS PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação 

de tutela e, condenar os requeridos ao cumprimento da obrigação 

constitucional no sentido de que o requerente obtenha a realização do 

tratamento médico vindicado na inicial, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC.Deixo de condenar os demandados ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Sem 

honorários. Após, não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os 

autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º 

do Código de Processo Civil. P.I.C. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 906739 Nr: 34734-80.2014.811.0041

 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: LUCIANA VASCONCELOS DE OLIVEIRA GRUNWALD

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela e, 

condenar o requerido ao cumprimento da obrigação constitucional no 

sentido de que a requerente obtenha a realização do tratamento médico 

vindicado na inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Deixo de condenar o demandado ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Sem 

honorários. Após, não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os 

autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º 

do Código de Processo Civil. P.I.C. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 922772 Nr: 45109-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE REGINA DO ROSÁRIO 

PESSOA - OAB:12.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 922772 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que se manifeste nos autos 

no prazo de 48 horas, sob pena de arquivamento.

Certifique-se, após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 887178 Nr: 21371-26.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ALVES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n.º 887178 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de conta (fl. 486v), AUTORIZO o levantamento 

do montante bloqueado na espécie em favor da fornecedora dos 

medicamentos, mediante a expedição do competente alvará.

Atente-se a Secretaria Judicial para o disposto no Provimento n. 68, de 03 

de maio de 2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1194559 Nr: 2910-98.2017.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

TALIÇA CIDILLA BARROS, ELOIZA APARECIDA BARROS MARTINS

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

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA 

- OAB:PROM DE JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no que dispõe o artigo 951 do CPC, SUSCITO 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude desta comarca.Expeça-se ofício ao 

Tribunal de Justiça, que deverá ser instruído com os documentos 

necessários a prova do conflito, na forma preconizada pelo artigo 953 do 

CPC.Intimem-se.Expeça-se o necessárioCumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de 

agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 780212 Nr: 33735-98.2012.811.0041

 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: ANTONIO JOSÉ ROSSI JUNQUEIRA VILELA

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

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

OAB:145802/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 780212 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar 

sua representação processual.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 831503 Nr: 37177-38.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, para reconhecer, a partir de 27 de abril de 2011, o 

direito a majoração de 13,3%, relativos ao pagamento do percentual 

mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes 

indicados na espécie, bem como, condenando o réu ao pagamento do 

valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de 

acordo com o previsto no §4ª da Lei 11.738/2008 que estabelece o 

percentual de 33,3% de pagamento de hora atividade como critério de 

definição do valor do piso salarial, montantes deverão ser apurados em 

liquidação de sentença.Os valores apurados serão acrescidos de juros de 

mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, além de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

desta data.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.As decisões 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 904438 Nr: 33167-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO CONSTANTINO DA SILVA, IDELISE PEREIRA 

MARCANTE, LEILA MARIA CORRÊA DE SOUZA, VANILDES DE OLIVEIRA 

DA SILVA, LEONIDIS BENEDITO DE ARRUDA E SILVA, JONAS AFONSO 

RIBEIRO, MARIA DE FÁTIMA SOARES, MARIA HELENA BARBOSA ALVES, 

DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO, LUIZA GONÇALVES QUIEROZ, LUIZA 

MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA, LUIZ ISMAEL GUIMARÃES

 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, MARCELO MARTINS FERREIRA - OAB:187.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Autos n.º 904438 – Liquidação de sentença

 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, 14 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 289289 Nr: 9791-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO MOREIRA DA SILVA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:, ROGÉRIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos n.º 289289 – Usucapião

 Vistos etc.

Cumpra-se, integralmente, o comando judicial de fl. 214, observando-se o 

preconizado na CNGC/MT.

Após, sobre o petitório de fls. 223/227 e documentos que o acompanham, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de cinco dias.

Na sequencia, colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, 

conclusos.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1025527 Nr: 34588-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CAMPELO ADORNO NOVAIS, LUIS PEREIRA 

DE AMORIM, GESÍLIA MARTINS DE SOUZA, PEDRO FERREIRA DE 

ARAÚJO, JUSTINO DE JESUS DA SILVA, NÚBIO VICENTE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual 

percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em 

liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser 

descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, 

observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência 

da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei.Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta 

data, e os juros moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo 

com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, 

de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II 

do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.I.C. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 925378 Nr: 46734-15.2014.811.0041

 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: ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA COPA DO 

MUNDO - FIFA 2014 - SECOPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MUGGIATI DOS 

SANTOS - OAB:21461/PR, CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - 

OAB:10515/PR, FABIOLA P. CORDEIRO - OAB:21.515/PR, helena sena 

vidigal - OAB:16.402, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846-B/MT, 

ORDALINA TEIXEIRA G. DA CUNHA - OAB:17508, TIAGO AUED - 

OAB:9873-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º925378 – Monitória

 Vistos etc.

 Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1036133 Nr: 39659-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ AFONSO DE LIMA, ASTROGILDA 

DOMINGA FLANOFA, AUGUSTINHA ESMERALDA DE SOUZA, ALAIS 

BULHÕES DE OLIVEIRA COSTA, AUZENITA FERREIRA DOS SANTOS, 

ANA MARGARIDA DA SILVA, ANA DE BRITO MIRANDA NUNES, ANALUCE 

DE FIGUEIREDO DIAS, ANA EUCARIS DA SILVA, ANICETA FERREIRA 

LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465-B

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido 

a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de 

lei.Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1275468 Nr: 144-38.2018.811.0041

 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: MARIANA VALERIANA DA SILVA, EDISON CAMILO DA 

SILVA

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

CUIABÁ-MT (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO-SMASDH)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Autos n. 144-38.2018.811.0005.

I. Cumpra decisão de fls. 17/18.

Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 910754 Nr: 37378-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Vistos, etc.

Aguarde-se a realização da perícia médica designada na espécie.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 914714 Nr: 39974-50.2014.811.0041

 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: CARLOS HENRIQUE ENGELMANN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 Ante ao exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão autoral e, por 

conseguinte, JULGO EXINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos moldes do art. 487, II, do CPC.

Condeno a parte autora o pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00, nos termos do 

§8º, do art. 85, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 311930 Nr: 18387-16.2007.811.0041

 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: ANTÔNIO LEBRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CESAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que na data 04/07/2018 o advogado da parte autora não 

conseguiu fazer carga dos autos, pois o mesmo estava em carga com o 

requerido. Impulsiono estes autos a fim de itimar a parte autora na pessoa 

de seu advogado para tomar ciência da sentença, bem como requerer o 

que entender de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404985 Nr: 37183-84.2009.811.0041

 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: SAVIO PAULO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229111 Nr: 36222-85.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA NEGRINI, FRANCISCO CARLOS LOPES 

LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZÉLIA LOPES MARAN - 

OAB:6372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886748 Nr: 21086-33.2014.811.0041

 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: FÁBIO PEREIRA AGUIAR

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

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

OAB:6.056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 750895 Nr: 2636-13.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE ÁVILA FURIATI - 

OAB:19033291

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por JOSÉ JOÃO DOS SANTOS FILHO, revogo a decisão liminar 

anteriormente concedida (fls. 70/71), e por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.I.C.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de 

Direito da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 872112 Nr: 11133-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DE SOUZA GARIGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC, FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada pela parte Impetrante GABRIEL DE SOUZA GARIGLIO. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando-se a decisão 

liminar anteriormente deferida. Sem custas, e honorários. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C.Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018. MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 794014 Nr: 318-23.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLE MOURA CUIABANO 

- OAB:13860, FABIO DORILEO VIEIRA - OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por WANDERLEY ALVES DOS SANTOS, revogo a decisão 

liminar anteriormente concedida (fls. 24/25), e por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.I.C.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de 

Direito da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 816529 Nr: 22968-64.2013.811.0041

 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: RAPHAEL SILVA DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:5.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Coutinho - 

Procuradora do Estado - OAB:

 Desta feita, transpondo os ensinamentos doutrinários ao caso concreto, 

concluo que, não há mais interesse de agir do autor em obter a prestação 

jurisdicional.Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, 

com fundamento no artigo 485, VI do NCPC, e:a)Revogo a decisão 

proferida em caráter liminar anteriormente deferida, às fls. 38/40;b)Revogo 

a decisão que deferiu o bloqueio judicial às fls. 57/58;c)Determino que o 

Banco do Brasil, com endereço à fl. 61, seja oficiado da presente decisão, 

e caso hajam valores arrolados a este processo, determino torne-se 

disponíveis os valores ao Estado de Mato Grosso. Condeno a Parte 

Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.P.I.C.Cuiabá, 

13 de agosto de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª 

VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1048177 Nr: 45542-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA PEREIRA COELHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEONCIO DE ARRUDA 

NEZI - OAB:20946/O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18.163/MT, 

WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - 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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038106-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR PRADO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1000999-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SILVA JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004218-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE CAMPOS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1004218-89.2016.8.11.0041 AUTOR: LOURDES DE CAMPOS VIANA RÉU: 
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ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de execução 

de sentença promovido por LOURDES DE CAMPOS VIANA contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença condenatória foi proferida nos 

seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para 

condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à 

remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) Destarte, para fins 

de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da 

sentença como determinado em sentença, que para o presente caso, 

deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, 

CPC. Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos 

autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504940-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE MESQUITA OAB - RJ152327 (ADVOGADO)

JANAINA BARRETO FERNANDES PINTO COELHO OAB - RJ152337 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO OAB - MT15330/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da sentença 

proferida nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:"Diante de todo 

o exposto, REJEITO os Embargos à Execução, propostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, em face de ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Deixo de condenar o Embargante ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual 

n. 7.603/2001. Condeno o Embargante ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §8 do novo CPC. Não havendo recurso voluntário, 

deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, uma vez 

que não houve proveito econômico obtido com a presente demanda, 

conforme preceitua o art. 496, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 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: 1034309-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA OLIVEIRA CARNEIRO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO)

DIVINO MARQUES BRAGA OAB - MT20397/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR GIMENES MARRA (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

 

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: 1025071-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSON OLIVEIRA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, Defiro ao Requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos, bem como, para que manifeste se há 

interesse na realização da Audiência de Conciliação (art. 334 do CPC). 

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: 1025707-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE HONORATO CANJO DUNKER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMANARA ROSA METELO DA SILVA OAB - MT23176/O-O 

(ADVOGADO)

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Félix Lautom Marque da Silva (Presidente da Comissão Especial de Posse 

SEGES/SEDUC) (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: "Com estes fundamentos, ausente o fumus 

boni iuris alegado, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025975-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS TRANSPORTES EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Verifico que apesar de registrado o presente expediente no 

sistema PJE, não consta dos autos qualquer petição ou documento. A 

apresentação da petição inicial para protocolo é o ato que formaliza o 

ajuizamento da ação (art. 312 do CPC). Inexistindo petição inicial 

protocolizada, não se há de considerar como proposta a ação ou mesmo 

impetrado o mandado de segurança. Diante disso e considerando que 

inexiste exordial para o presente caso, DETERMINO à Secretaria que 

promova o cancelamento da distribuição deste expediente, dando-se as 

baixas necessárias. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937895 Nr: 53597-84.2014.811.0041

 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: LUIZ CARLOS TELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Teodoro J. Hugueney 

Irigaray - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788509 Nr: 42485-89.2012.811.0041

 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: AMAURICIO JOSÉ VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MACOHIN - 

OAB:23.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017267 Nr: 30707-20.2015.811.0041

 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: VERA LUCIA BISSOLI DE AGUIAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS-PROCURADORA 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 459955 Nr: 29341-19.2010.811.0041

 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: A GRINGS S/A, A GRINGS S/A, A GRINGS S/A

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

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

OAB:13.536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT, SUELI SOLANGE CAPITULA - 

OAB: PROC. ESTADO

 Certifico que durante o prazo de contrarrazões o processo esteve 

inacessível em razão dos trabalhos correicionais, razão pela qual remeto 

os autos para nova intimação da parte autora para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 861739 Nr: 3102-36.2014.811.0041

 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: LEIA BIANCA MONTEIRO DA SILVA, SANDRO 

MADALENO CORREA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ACORIZAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração aviados por LEIA BIANCA 

MONTEIRO DA SILVA e OUTROS, arguindo a existência de obscuridade e 

contradiçao na decisão que julgou procedente o processo com a análise 

do mérito.

Segundo o embargante, há obscuridade na sentença, visto que ao fixar a 

Taxa Referencial como indexador de correção monetária não observou o 

disposto no art. 5° da Lei n° 11.960/09. Assim, requerendo que o juízo 

profira decisão fixando o INPC e após o IPCA como indexador de correção 

monetária para o período de 29/06/2009.

É o que tinha a relatar.

Decido.

A leitura da peça dos embargos revela que a intenção da embargante é a 

de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos 

embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022).

 Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 914080 Nr: 39571-81.2014.811.0041

 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: ITAMAR CARDOSO LOUZADA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, ROSEMAR MOREIRA - OAB:OAB/MS 15.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do INSS ao verso de fl. 125, intime-se, 

novamente, esta autarquia federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove junto aos autos o devido depósito conforme determinado à fl. 

99/99-v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 842017 Nr: 46147-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO LEITE - 

OAB:16115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que nesta data faço a juntada da sentença e certidão de transito 

dos embargos à execução. Que impulsiono esses autos para intimar a 

parte autora para requerer o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 211331 Nr: 21889-31.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JACIARA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT

 Vistos,

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por Companhia de 

Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT em face do Município 

de Jaciara.

O Município de Jaciara devidamente intimado a manifestar-se acerca do 

petitório e cálculos de fls. 299-B/302-B, não opôs objeções aos mesmos, 

bem como demonstrou não existir créditos perante a Fazenda Pública 

Municipal, para fins de compensação.

 Pelo exposto, HOMOLOGO o cálculo constante às fls. 301-B/302-B para 

que opere seus jurídicos e legais efeitos atrelados às especificidades 

requeridas no petitório de fls. 299-B/300-B, ou seja, na forma de 02 (dois) 

ofícios requisitórios.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se o Estado de Mato Grosso, para que informe, em 30 

dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas 

no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se os Ofícios 

Requisitórios (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Cumpra-se INCONTINENTI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 405899 Nr: 37366-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO JOSÉ DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

 Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para impugnar a manifestação de 

fls. 111/115, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 856989 Nr: 59236-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON CARDOSO COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - OAB:22531/O, 

RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16331/MT

 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, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 737411 Nr: 33912-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA PEREIRA DA SILVA

 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: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED, LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO - 

OAB:5319/MT

 Vistos, etc.

Manifeste-se o INSS, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do petitório de fl. 

208/210, mormente à informação de cessação do benefício.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 980625 Nr: 14373-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLADEMIRE DE LIMA BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO DE LIMA 

BARROS - OAB:8068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fl. 108 para encaminhar os autos à Contadoria Judicial 

para a devida atualização do valor definido em sentença de fls. 63/65 nos 

moldes do que foi decidido em instância superior, mais especificamente, 

de acordo com os parâmetros estabelecidos em fl. 101.

 Após, intime-se o autor para manifestar-se quanto à respectiva 

atualização, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 910634 Nr: 37284-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VICENTE DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVERA - 

OAB:OAB/MT 9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Tendo em vista o lapso temporal desde a manifestação de fl. 229, 

intime-se novamente a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 224183 Nr: 31744-34.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA SEBA RODER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de expedir mandado para 

intimação da parte autora, a fim de fazer a prestação de contas, referente 

ao alvará expedido , apresentando a devida Nota Fiscal, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme determinado na r. decisão de fls.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 855663 Nr: 58083-49.2013.811.0041

 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: B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, B2W 

COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, B2W COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO, B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, B2W COMPANHIA 

GLOBAL DO VAREJO, B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, B2W 

COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, B2W COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO, B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, B2W COMPANHIA 

GLOBAL DO VAREJO, B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE RECEITA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos, etc.

Em petição de fls. 399/401, a impetrante denunciou o descumprimento da 

liminar concedida nestes autos.

Intimada a autoridade coatora, o ESTADO DE MATO GROSSO peticionou 

às fls. 466/467-v, arguindo que a impetrante não especificou quais seriam 

os supostos débitos que não teriam sido suspensos pela SEFAZ/MT e 

clamando para que seja observada a modulação de efeitos da declaração 

de inconstitucionalidade do Protocolo n. 21/2011 do CONFAZ, conforme as 

ADI 4713 e 4628.

Em resposta, a impetrante veio aos autos às fls. 482/485, explicitando que 

os débitos em aberto referentes ao período compreendido entre 

13/04/2011 a 18/12/2013 são, incontestavelmente, decorrentes do 

Protocolo CONFAZ, além de defender que a modulação de efeitos não se 

aplica ao caso vertente.

A impetrante trouxe documentos com sua manifestação.

Logo, conforme o petitório da impetrante, os débitos em aberto em seu 

CCF no período de 13/04/2011 a 18/12/2013 são, incontestavelmente, 

decorrentes do Protocolo CONFAZ.

Desse modo, intime-se a autoridade coatora a promover o cumprimento 

imediato e efetivo da liminar deferida nestes autos, suspendendo os 

débitos constantes no Conta Corrente Fiscal da impetrante, referentes ao 

período de 13/04/2011 a 18/12/2013 e que sejam decorrentes do Protocolo 

CONFAZ n. 21/2011.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 831646 Nr: 37295-14.2013.811.0041

 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: VANTOER BATISTA DE SOUZA

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

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria Costa 

Pereira Coutinho (Procuradora do Estado) - OAB:OAB/MT 17.459-O, 

SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 Vistos, etc.

Reconheço o parecer ministerial retro para intimar o Hospital Santa Rosa 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste contas em relação ao 

bloqueio deferido por este juízo às fls. 99/100.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 817946 Nr: 24364-76.2013.811.0041

 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: JULIA DE LIMA AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINICE AZEVEDO PENJO - 

OAB:9274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos, etc.

Tendo em vista o lapso temporal decorrido sem manifestação das partes, 

certifique, Sra. Gestora, acerca do trânsito em julgado deste processo.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 867065 Nr: 7233-54.2014.811.0041

 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: GONÇALINA LIDIA NUNES DE FIGUEIREDO, KELY 

CRISTINA GONÇALVES DA SILVA ARRUDA, FRANCISCO LUIZ MARQUES 

DE OLIVEIRA, GENI CURVO DE MORAIS CURADO, LUCIA LEITE 

RODRIGUES, GONÇALINA JOSEFA DE OLIVEIRA, EUCARIS TEREZINHA DE 

ARRUDA BARROS, EVANIR JOSE DA SILVA, EVA OLIVEIRA DA SILVA 

FRANÇA, ESTEVINA DO NASCIMENTO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 STO POSTO, reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, 

e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa 

atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de 

Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua exigibilidade diante da 

concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo 

Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50).

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 935426 Nr: 52281-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGUIBERTO BERNARDES FRAGA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1045096 Nr: 43944-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON BOTELHO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Tendo em vista que a parte requerida apresentou os documentos 

pertinentes à liquidação por arbitramento, intimo a parte autora para 

manifestação em 10 (dez)dias, conforme despacho de fls. 246.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 897663 Nr: 28062-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA MARQUES DE PAULA, MARCIA REGINA 

DOS SANTOS MORAES, RAQUEL DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO 

DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Tendo em vista que o executado apresentou os documentos pertinentes à 

liquidação por arbitramento, intimo a parte autora para manifestação em 10 

(dez) dias, conforme despacho de fls. 185.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014564-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PORTO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo Nº 1014564-02.2016.8.11.0041 Vistos, Trata-se de recurso de 

embargos de declaração interposto por Emília Porto Ramos, alegando 

omissão na sentença proferida no presente feito. Em detida análise dos 

argumentos apresentados, constato que em verdade o embargante se 

insurge contra o que consideram error in judicando, que deve ser atacado 

por meio do recurso adequado à reforma da sentença. Os Embargos 

Declaratórios têm finalidade de: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Ou 

seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Portanto, somente quando 

destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1022, 

NCPC), ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do 

preparo é que são admissíveis os declaratórios. Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: “É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 

sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 30/412). Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são tempestivos 

e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001631-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BORGES CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA OAB - MT23713/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração aviados por MARIA DE 

FATIMA BORGES CARVALHO, arguindo a existência de contradição na 

decisão que declarou a revelia do Requerido contudo sem a aplicação dos 

seus efeitos . Segundo o embargante, há contradição na decisão, visto 

que ao declarar a revelia do requerido e a ausência da aplicação dos seus 

efeitos a decisão se baseou no inciso I do art. 345 . É o que tinha a relatar. 

Decido. Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance 

restrito, senão vejamos (CPC/2015): “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I- esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição. II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” Pois bem. Neste caso tem razão o 

Embargante, porque de fato, o decisum restou-se contraditório e, também, 

incorreu sobre erro material quanto ao motivo pelo qual não se aplica os 

efeitos da revelia, eis que, em verdade, o correto é a aplicação do art. 

345, inciso II, no qual menciona que não há efeitos da revelia quando o 

pleito versar sobre direitos indisponiveis. Portanto, tratando-se de ação 

que envolve um ente publico como réu não há que se dizer em aplicação 

dos efeitos da revelia, eis que os bens e direitos por ele defendidos são 

considerados indisponíveis. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são tempestivos 

e JULGO-OS PROCEDENTES, fazendo constar a seguinte redação ao 

dispositivo final da decisão: “Vistos, Diante do teor da certidão de ID. nº 

13015853, declaro a revelia do Requerido, porém sem a aplicação de seus 

efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. (...) ” No restante, mantenho a 

decisão tal como prolatada. Sendo assim, sanado a contradição e o erro 

material, determino a intimação das Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as sob 

pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014547-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MUNIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014126-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CORUOSIER DE ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENIGNA FERREIRA GOMES OAB - 886.854.541-15 (CURADOR)

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1022965-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NUNES DO NASCIMENTO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (RÉU)

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT17180/O-O 

(ADVOGADO)

BRUNO SERAFIM DE SOUZA OAB - MT22142/B (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. 1 – Intime-se a parte autora para apresentar Impugnação 

à Contestação. 2 - Especifiquem as partes as provas que desejam 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias. 3 - Após, colha-se o parecer 

ministerial. 4 - Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem 

prejuízo do julgamento antecipado do mérito, caso cabível. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1021490-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (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: 1023513-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANS - FACE TRANSPORTES LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE MARTINS DO CARMO DUTRA OAB - GO46041 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, 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: 

Diante do exposto, determino a intimação da Secretaria de Estado de 

Fazenda, por meio de seu Gerente de Conta Corrente Fiscal, enviando-lhe 

cópia desta decisão e dos documentos que aparelham o pedido, para que 

suspenda a exigibilidade do crédito tributário discutido com fundamento no 

artigo 151, II, do CTN, até o julgamento do mérito da ação, com a IMEDIATA 

LIBERAÇÃO DOS PRODUTOS E VEÍCULO APREENDIDOS, posto que já 

decorrido tempo suficiente para a consecução dos procedimentos 

administrativos pertinentes, comprovando o atendimento da ordem judicial 

nos autos no prazo de 48 horas, sob as penas da lei. CITE-SE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030891-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: POSTO ISTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO na forma do pedido do Requerido, 

JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes. P.R.I. 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: 1005345-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Posto isto, oportunizo a autora emendar a inicial para 

demonstrar, inclusive carreando seu hollerith e cópia da sua declaração 

de IRPF que, apesar do salário recebido, o pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária poderá acarretar prejuízo em seu 

sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, comprovantes de 

despesas mensais permanentes que atestem a alegada hipossuficiência 

econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE AS CUSTAS E 

DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM ATÉ SEIS 

PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. Intime-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015552-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Determino à parte Requerente a emenda da petição 

inicial, para que inclua no polo passivo da ação o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

em substituição ao "MUNICÍPIO DO ESTADO DE MATO GROSSO". Após 

concluso. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010312-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA LEQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 280 de 552



Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: ro remuneratório da parte 

Requerente, transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos. 

POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO na 

forma do pedido do Requerido, JULGANDO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da 

causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do 

Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua exigibilidade diante 

da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. P.R.I. 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: 1023995-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON SPONCHIADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0017132A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE TÉCNICA FUNDIÁRIA DO 

INTERMAT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA OAB - MT8618/O 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para que CUMPRA A LIMINAR DEFERIDA E PARA, 

QUERENDO, INGRESSAR NO FEITO PRESTANDO AS INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta 

vara especializada, a seguir, transcrita: Desta forma, presentes os 

pressupostos legais, DEFIRO o pleito liminar para determinar que as 

autoridades impetradas procedam à análise do processo administrativo nº 

550811/2016 E DOCUMENTO 279837/2018, no prazo máximo de 20 

(VINTE) dias, SOB PENA DE DESOBEDIÊNCIA e eventual cometimento do 

crime de PREVARICAÇÃO. 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). 

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: 1023550-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fiscal de Tributos Estaduais (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA 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 prestar 

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. Revogo o 

despacho referente ao Id. 12037703, eis que inaplicável ao caso concreto. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025690-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON JUNIOR MARIANO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Posto isto, oportunizo ao autor emendar a inicial para 

demonstrar, inclusive carreando seu hollerith e cópia da sua declaração 

de IRPF que, apesar do salário recebido, o pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária poderá acarretar prejuízo em seu 

sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, comprovantes de 

despesas mensais permanentes que atestem a alegada hipossuficiência 

econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE AS CUSTAS E 

DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM ATÉ SEIS 

PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. Intime-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036494-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL AUGUSTO DREHER LIMA CAPELARI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Em face das justificativas apresentadas pela parte 

Requerente e com vistas a não inviabilizar o acesso à jurisdição, defiro o 

pedido de recolhimento das custas ao final do processo. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013518-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOPES NEVOA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Gerente da Gerência do ITCD e Outras Receitas (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: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e jugar o feito, declinando da 
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competência em favor da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005475-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES ORTIZ (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 CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos etc. Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do art. 1023, § 2º do NCPC. Expirado o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. 

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: 1002803-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte impetrante , para que produza seus 

efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do 

CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I. 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: 1011857-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCATTO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1002865-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIDE MARIA MARCELINO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: POSTO ISTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO na forma do pedido do Requerido, 

JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001341-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO PEREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS 

ACOSTADOS nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta 

vara especializada. 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: 1022590-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA COSTA CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a carência de ação por ausência superveniente de 

interesse processual em relação ao pedido de licenciamento do veículo, 

bem como acolho a preliminar de carência de ação por inadequação da via 

eleita quanto ao pedido de anulação das multas. Com essas 

considerações e por tudo mais que consta nos autos, Julgo Parcialmente 

Procedente o presente writ, para tão somente consolidar os termos da 

decisão inaugural que concedeu a liminar, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe. P.R.I. 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
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Processo Número: 1025992-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA EVILLYM CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (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: Ante ao exposto, faculto a parte Requerente, emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, atendendo tais providências, sob pena de 

lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 321 do CPC. Em seguida, 

voltem-me os autos conclusos. Às providências, expeça-se 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026228-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO SILVA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026215-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCARIS TEREZINHA DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELI DE ARRUDA BARROS OAB - MT12592/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Diante do exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade 

coatora para prestar informações no prazo de 10 dias, bem como dê-se 

ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Após, 

colha-se o parecer do Ministério Público. 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: 1024458-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VASCONCELOS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1024458-31.2018.8.11.0041 AUTOR: JOAO BATISTA VASCONCELOS DE 

MORAES RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. ACOLHO O PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL. PROCEDA-SE A 

CORREÇÃO NECESSÁRIA NO SISTEMA. Analisando os elementos 

identificadores da ação, em especial, o valor da causa, a natureza jurídica 

das partes e a matéria analisada, entendo que compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública processar e julgar o presente feito, ante a 

competência absoluta prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/09. Registro, por 

oportuno, que a resolução do caso em apreço envolve, em tese, apenas 

matéria de direito e, eventualmente, a produção de prova documental ou 

testemunhal, não exigindo a produção de provas complexas. Não 

obstante, cumpre destacar que embora inserido no microssistema dos 

Juizados Especiais, o Juizado Especial da Fazenda Pública possui regras 

peculiares, previstas em lei própria, que admite a produção de provas 

complexas. Por força das normas postas na Lei nº 9.099/90, que instituiu 

os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os quais não admitem a 

produção de provas tidas por complexas, criou-se o mito de que o Juizado 

Especial da Fazenda Pública se sujeita ao mesmo procedimento. Tal 

conclusão é equivocada, pois embora os Juizados Especiais Federais e 

os Juizados Especiais da Fazenda Pública também integrem o 

microssistema dos Juizados Especiais, estes são regidos por leis 

próprias, com peculiaridades específicas e competência absoluta, 

admitindo a produção de provas complexas. Embora seja de competência 

dos Juizados Especiais (Cíveis e Criminais), via de regra, o julgamento das 

causas de “menor complexidade”, o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de que a aferição dos contornos dessa expressão 

indeterminada ficou sob a responsabilidade do legislador ordinário, sendo 

tal matéria dirimida no âmbito infraconstitucional. A propósito do tema, o 

seguinte precedente: “Juizados Especiais Cíveis e Criminais: definição de 

sua competência: exigência de lei federal. 1. Os critérios de identificação 

das "causas cíveis de menor complexidade" e dos "crimes de menor 

potencial ofensivo", a serem confiados aos Juizados Especiais, constitui 

matéria de Direito Processual, da competência legislativa privativa da 

União. 2. Dada a distinção conceitual entre os juizados especiais e os 

juizados de pequenas causas (cf. STF, ADIn 1.127, cautelar, 28.9.94, 

Brossard), aos primeiros não se aplica o art. 24, X, da Constituição, que 

outorga competência concorrente ao Estado-membro para legislar sobre o 

processo perante os últimos. 3. Conseqüente plausibilidade da alegação 

de inconstitucionalidade de lei estadual que, antes da L. federal 9.099, 

outorga competência a juizados especiais, já afirmada em casos 

concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, Pertence; HC 72.930, Galvão; HC 

75.308, Sanches): suspensão cautelar deferida.” (ADI 1807 MC, 

Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 

23/04/1998, DJ 05-06-1998 PP-00002 EMENT VOL-01913-01 PP-00052) 

Portanto, diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da 

Lei nº 12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser 

utilizados como critérios para fixação de competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Nesse sentido, transcrevo trecho do elucidativo voto 

proferido pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, 

no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 753.444/RJ, 

onde assim aduz: “Logo, o art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois 

parâmetros – valor e matéria – para que uma ação possa ser considerada 

de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do 

Juizado Especial Cível. Existem apenas dois critérios para fixação dessa 

competência: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 

que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia.” Referido julgado, a propósito, restou 

assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 

possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser 

considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A necessidade 

de produção de prova pericial complexa não influi na definição da 

competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: 

REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 

Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio 
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de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não 

provido.” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015) Malgrado os 

julgados acerca da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

sejam mais escassos no âmbito dos Tribunais Superiores, na medida em 

que a lei que o regulamentou foi editada no ano de 2009, sua situação se 

assemelha aos Juizados Especiais Federais, cuja regulamentação ocorreu 

no ano de 2001, por meio da Lei nº 10.259, que também estipulou a 

competência absoluta deste (art. 3º, § 3º). E quanto a este, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e remansosa no 

sentido de admitir que a complexidade da matéria ou das provas a serem 

produzidas é irrelevante para efeitos de fixação de competência, como se 

pode observar dos seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O artigo 6º, inciso I, da 

Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no recurso especial, não se 

constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a quo, nem embargos 

declaratórios foram opostos, ressentindo-se, consequentemente, do 

indispensável prequestionamento, cuja ausência inviabiliza o 

conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o enunciado 

nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte Superior de 

Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais Federais 

possuem competência para o julgamento das ações de fornecimento de 

medicamentos em que haja litisconsórcio passivo necessário entre a 

União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não exceda sessenta 

salários mínimos, sendo desinfluente o grau de complexidade da demanda 

ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica (REsp nº 

1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, in DJe 

1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 

in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) “PROCESSO CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO COMO 

LITISCONSORTES PASSIVOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO E DA 

ESPECIALIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. (...) 3. Se o valor da ação ordinária é inferior 

ao limite de sessenta salários mínimos previstos no artigo 3º da Lei 

10.259/2001, aliado à circunstância de a demanda não se encontrar no rol 

das exceções a essa regra, deve ser reconhecida a competência 

absoluta do Juizado Especial Federal, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1205956/SC, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 

01/12/2010) E quando se fala em matéria como elemento delimitador de 

competência, é certo que tal alusão diz respeito ao rol taxativo previsto no 

§ 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, e não à complexidade da matéria a ser 

analisada. Data maxima venia, além de importar em franca violação aos 

dispositivos da Lei nº 12.153/09, refoge ao bom senso estipular a 

complexidade da matéria – que sequer é complexa no caso em apreço – 

como elemento delimitador de competência, pois, ao assim agir, o julgador 

estaria criando uma exceção que o próprio legislador não previu, inovando 

em matéria de competência absoluta. Ademais disso, a Resolução nº 

4/2014-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que trata da 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, contempla no rol 

exemplificativo previsto em seu art. 1º, § 1º, inciso IX, a competência 

deste para processar e julgar ações dessa natureza, senão vejamos: 

“Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro 

de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou 

forem instalados; (...) § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do 

art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

exemplificadamente relativas a: (...) IX – anulatórias, declaratórias, 

monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;” Por fim, e para 

argumentar, destaco, inclusive, que as ações de aposentadoria e 

cobrança do servidor público em face do ente estatal não se encontram 

nas exceções previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, o que só 

vem a corroborar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar o feito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 

VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ entende que o valor dado à 

causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. 

Assim, como restou definido pelas instâncias ordinárias que o valor da 

causa é inferior a 60 salários mínimos, modificar o referido entendimento 

no apelo, demandaria o reexame fático-probatório da questão versada nos 

autos, labor que, como de sabença, é interditado a esta Corte Superior na 

via especial. Não é outra a inteligência do verbete sumular n.º 07 deste 

Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Agravo não provido.” (AgRg no AREsp 

384.682/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013) “APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE MONTENEGRO. AGENTE 

ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DO PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 887/2011, 901/2012 E 

925/2012 TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009. A 

competência para o exame do feito é do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, tendo em vista que ajuizado após a instalação do JEFP na 

comarca de origem. Competência absoluta do JEFP art. 2º, da Lei nº 

12.153/2009, valor inferior a 60 salários mínimos, não se enquadrando, o 

caso em tela, em nenhuma das excludentes do § 1º, da referida norma 

legal. Sentença proferida no âmbito da Justiça Comum desconstituída, de 

ofício, pois reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública para o julgamento do feito, cabendo, assim, à Turma Recursal da 

Fazenda Pública o exame do recurso inominado aviado pela parte autora, 

porquanto convalidada a sentença anteriormente proferida pelo Juizado 

Especial. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA MONOCRATICAMENTE, 

RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO APELO. (Apelação Cível Nº 

70072362957, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 01/02/2017) Assim, considerando 

que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, que as 

partes atendem aos requisitos previstos no art. 5º da Lei nº 12.153/09, e 

que a matéria em apreço não se insere nas vedações contidas no § 1º do 

artigo 2º da referida lei, impõe-se o declínio da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Desse modo, 

com a devida vênia a diversos precedentes do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que determinaram o processamento e julgamento 

de causas que demandavam a produção de provas ou a análise de 

matérias complexas perante as Varas Especializadas da Fazenda Pública, 

filio-me ao sólido precedente do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

aos fartos e abalizados precedentes jurisprudenciais citados, que, à 

saciedade, confirmam que a complexidade da matéria ou prova não são 

critérios delimitadores de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, demonstrando que compete a este processar e julgar a ação de 

aposentadoria e cobrança ajuizada por servidor público em face do ente 

estatal. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de agosto de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito 

Cuiabá, 15 de agosto de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834335 Nr: 39689-91.2013.811.0041

 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: MANOEL JULIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998515 Nr: 22807-83.2015.811.0041

 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: ART FRIOS COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS EIRELI 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE DE 

NORMAS DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:2507/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono esses autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, apresentar contrarrazões, bem como requerer 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65198 Nr: 10353-96.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRUS INSTITUTO MATO GROSSO DE SEGURIDADE 

SOCIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 939251 Nr: 54212-74.2014.811.0041

 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: JOILSO SOARES DE ANDRADE, SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

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

5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Ação Ordinária nº 54212-74.2014.811.0041

Requerente: Joilso Soares de Andrade

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Joilso Soares de Andrade em 

face do Estado de Mato Grosso, vindicando a condenação do requerido 

ao pagamento de verbas de caráter trabalhista.

Às fls. 102/104 as partes apresentaram petição, informando que o autor 

pretende renunciar expressamente ao direito em que se funda a ação, 

pugnando pela homologação da renúncia.

Isto posto, homologo a renúncia à pretensão formulada pelo Requerente, 

com fundamento no artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, 

julgando prejudicada a reconvenção proposta pelo Requerido.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa 

judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 416832 Nr: 4408-79.2010.811.0041

 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: EUNICE MARINHO MOTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIA ANNE KELLY DO 

AMARAL – PROCURADORA DO ESTADO - OAB:, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Ação Previdenciária nº 4408-79.2010.811.0041

Requerente: Eunice Marinho Mota

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos e etc.

 Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por Hemerson Marinho Mota 

representado por sua curadora Eunice Marinho Mota em face do Estado 

de Mato Grosso, postulando, em síntese, o restabelecimento de 

auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria invalidez.

 A parte autora não se apresentou na data agendada para a realização da 

perícia designada por este juízo.

 Em seguida, foi expedida intimação pessoal para que a mesma 

manifestasse o seu interesse no prosseguimento do feito.

Devidamente intimada, a representante do autor deixou transcorrer in albis 

o prazo conferido.

É o relatório. Fundamento e decido.

A hipótese é de extinção do processo ante a visível falta de interesse da 

parte autora em promover o andamento do feito. Ademais, intimado, o 

decurso do prazo se consumou sem manifestação adequada e capaz de 

sanar a falha existente, que impede assim o regular prosseguimento da 

ação.

Como relatado, às fls. 166 este Juízo determinou a intimação da 

representante legal do requerente, para manifestação quanto ao interesse 

no prosseguimento do feito.

A certidão de fls. 170 assegura que a parte autora, devidamente intimada, 

deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado, sem manifestação.

 Desse modo, estão presentes os requisitos para o julgamento da ação 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 825120 Nr: 31133-03.2013.811.0041

 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: SIRNANDE AVELINO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 AÇÃO ORDINÁRIA Nº 31133-03.2013.811.0041
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REQUERENTE: SIRNANDE AVELINO DUARTE

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se às fls. 167/169 a notícia de que até o 

presente momento não fora implantado o benefício concedido por meio da 

sentença de fls. 164/166, razão pela qual se pleiteia a intimação do 

requerido para que seja determinada a implantação do benefício de 

aposentadoria por invalidez.

No entanto, razão não lhe assiste, uma vez que, conforme se verifica às 

fls. 47/48, inicialmente, restou indeferido o pedido de antecipação de tutela 

formulado pela parte requerente, sendo que quando da prolação da 

sentença o ente público foi condenado ao pagamento do benefício 

pretendido sem haver menção a tutela antecipada pretendida apta a 

ensejar a implantação imediata do benefício.

 Registra-se, ainda, que não foram opostos embargos de declaração 

aptos a modificar a sentença em questão, não cabendo a análise do 

pedido de tutela provisória neste momento por este juízo, uma vez que já 

esgotado o seu ofício jurisdicional.

Nesta hipótese, eventual pleito antecipatório deverá ser dirigido ao Tribunal 

competente. Afinal, a norma do artigo 494 do Código de Processo 

Civil/2015, tal como o antigo 463 do CPC/1973, consagra o princípio da 

inalterabilidade da sentença.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 167/168.

Intimem-se. Cumpra-se.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1054982 Nr: 48727-59.2015.811.0041

 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: ALOISIO BARBOSA SILVA

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

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

OAB:19770/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, 

JACQUELINE CURVO RONDON - OAB:11.017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, rejeito os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do 

CPC.Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor dado a causa. 

Isento-lhe do pagamento das referidas verbas em razão de ser 

beneficiário da justiça gratuita, ficando ressalvada a hipótese prevista no 

artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.P.R.I.Cuiabá, 14 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 998911 Nr: 23012-15.2015.811.0041

 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: VIDA GRÃOS COM. IMPOR. E EXPOR. DE CEREAIS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES 

CADASTRAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON S. QUINTEIRO DE 

ALMEIDA - OAB:12358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil.Sem honorários e custas, eis que 

incabíveis na espécie.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.P.R.I.Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 406826 Nr: 38610-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY PINHEIRO DOS SANTOS, IRACY RAMOS, IRANY 

CARVALHO LOPES, IRANY DA SILVA GOMES, IRAIDES TAVARES 

CERQUEIRA, IRANY DA SILVA ATAIDES, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, IRENE 

BARTOLINA DA SILVA, IRANY PEREIRA GUIMARAES, IRANY DE SOUZA 

REIS, IRANY SANTOS DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar acerca do depósito judicial, conforme extrato de fls. 228/229, 

bem como para informar CPF e número de conta bancária dos 

beneficiários para posterior expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 396463 Nr: 31426-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERINDA DIAS DA CRUZ, ALMERINDA MARIA DA 

SILVA FERNANDES, ALMIRA DO ALMO E SILVA, ALMIR PORTELA DOS 

SANTOS, ALMIRA MARIA DE ALVARENGA, ALMIRA MARIA DOMINGOS, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MT, ALTAMIR ALMEIDA MUNDIM PORTO, ALTAMIRO DUQUE GOMES, 

ALTEMITA ROCHA DE OLIVEIRA, ALUISIO LINS VITORIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos e etc.

Sentença transitada em julgado, consoante certidão retro.

 Registre-se e autue-se como cumprimento de sentença.

Tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença interpelado pela 

parte exequente, intime-se o ente público-executado, na pessoa de seu 

representante legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da 

Lei nº. 9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 350732 Nr: 21329-84.2008.811.0041

 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: DENOFA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 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.Abro vista dos autos à 

Embargada (Denofa do Brasil S/A) para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato 

Grosso, no prazo legal.Intimem-se.Cuiabá, 15 de agosto de 2018.Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 797325 Nr: 3699-39.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VISÃO PAINEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - SECRETARIA DE 

FINANÇ DO MUNICIPIO -COORDENADORIA DO ISSQN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/MT, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem seus quesitos dentro de 

05 (cinco) dias, nos termos da r. decisão de fls. 643/644 - item 6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 989318 Nr: 18240-09.2015.811.0041

 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: ÁGUAS DE UNIÃO DO SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de tais fatos, evidente a falta de interesse de agir da impetrante, 

tanto pela ausência de comprovação de necessidade/utilidade/adequação, 

ou mesmo pela falta de prova documental a comprovar o direito líquido e 

certo a amparar sua pretensão.

Ao arremate, a Fazenda Pública pode e deve exercer o seu poder/dever 

de fiscalizar todas as mercadorias que adentram o Estado; porém, tal 

constatação não tem o condão de conceder ao impetrante, recolhedor à 

princípio do ISSQN, verdadeiro SALVO CONDUTO, que lhe propiciará, sem 

critérios, entrar com mercadorias no território mato-grossense.

Diante de tal fato, acolho a preliminar de inadequação da via eleita e, por 

conseguintes, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 6°, §5°, da Lei Mandamental c/c artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 710399 Nr: 3353-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DO 

SOCORRO CARMO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 342098 Nr: 12385-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:18.315/O, HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO 

GRANJA - OAB:20358/MT, JESSICA SOUZA ALVES - OAB:20286, 

PAOLA RISQUES - OAB:18316/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 958607 Nr: 4224-50.2015.811.0041

 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: ROSANA MIRANDA PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE MORAIS 

FURLANETTI - OAB:14.361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para tomarem ciência acerca da 

Suspensão do Processo.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004008-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO ROSA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1004008-67.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011481-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MENDES VIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO IBFC -INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1011481-07.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o 

prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei 

nº 12.016/09). Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345928 Nr: 16295-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRRDS, WANTUIL ANASTÁCIO DA SILVA, MDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 

DE CUIABÁ - MT, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855755 Nr: 58175-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MEZAVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:MT 14.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do 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.: 959636 Nr: 4634-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR FRANCISCO DE SOUZA, EVA AUXILIADORA DE 

FRANÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 797393 Nr: 3767-86.2013.811.0041

 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: MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT

 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: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, 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.Isento de custas. Condeno o Autor ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §3º, III do CPC.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.: 795230 Nr: 1560-17.2013.811.0041

 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: MAURO LÚCIO RODRIGUES

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

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

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 ISTO POSTO, e com base nas alegações supra, acolho a prejudicial de 

prescrição. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, IV, do Código de Processo Civil. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 8% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §3º, II do CPC, ficando suspensos por força da 

gratuidade da justiça.Por fim, não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao arquivo, com baixas.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 de 

agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 806426 Nr: 12905-77.2013.811.0041

 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: MAURICEIA LOPES, DALDIR LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY CESAR DOS PASSOS 

JUNIOR - OAB:TO 5598, RODRIGO DE CARVALHO AYRES - OAB:TO 

4783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar interesse no feito, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do art. 485, §1º do CPC/2015.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 783361 Nr: 37058-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORESTECA INDÚSTRIA DE MADEIRA LTDA, 

FLORESTECA S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 924080 Nr: 45924-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

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

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, JULGO PROCEDENTE a 

presente demanda, para condenar o Estado ao pagamento de 

R$21.057,56 (vinte e um mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e seis 
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centavos) a título de danos morais, acrescido de juros de mora no 

percentual da caderneta de poupança desde a citação, e correção 

monetária desde a propositura da demanda. Via de consequência, julgo 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno o Estado ao reembolso das custas adiantadas pela autora, e 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação.Em vista do valor da condenação, deixo de remeter os 

autos à Instância Superior para o reexame necessário. Portanto, 

preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com baixa.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 411022 Nr: 1386-13.2010.811.0041

 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: MARINO FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, VALDIR CHITOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 Certifico que a decisão de fls. 150/151 não foi devidamente publicada 

para parte autora, impulsiono os autos para intimar a referida parte para 

manifestar-se e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 931946 Nr: 50370-86.2014.811.0041

 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: VARDELUCIA SILVA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 889642 Nr: 22998-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRACI VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINICE DE FÁTIMA DA CRUZ - 

OAB:13.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE 

OS PEDIDOS vindicados na inicial, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 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.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá/MT, 13 de 

Agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 770699 Nr: 23731-02.2012.811.0041

 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: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVOP - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E 

OBRAS PÚBLICAS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, 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 a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do 

CPC/2015.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 392851 Nr: 28622-71.2009.811.0041

 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: ROSALINA DE JESUS RAYMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA SOUZA XAVIER - 

OAB:4.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES 

OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que 

proceda com o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio 

doença acidentário enquanto durar a incapacidade, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 823030 Nr: 29161-95.2013.811.0041

 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: LUIZ GONZAGA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar no feito em 48h (quarenta e 

oito horas), a respeito da concessão de aposentadoria por idade, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, com urgência, pelo OFICIAL PLANTONISTA.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 854361 Nr: 56934-18.2013.811.0041

 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: ELPIDIO PEREIRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE A. MACIEL SILVA - 

OAB:15141/O - MT, MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as 

preliminares arguidas, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 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, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei nº 1.06/50.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 865943 Nr: 6323-27.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, IPIRANGA 

PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA MELO H. ALVES - 

OAB:159.750/RJ, FRANCIS TENORIO DUARTE PINTO - OAB:116241/RJ, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido do requerente, fls. 109, e autorizo o levantamento da carta 

de fiança bancária nº GBNF – 00052/14, devendo substituí-la por cópias.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1038561 Nr: 40861-97.2015.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA PEREIRA ARANTES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação foi apresentado tempestivamente. 

Intimo a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026256-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO GRAOS CEREALISTA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTA DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

CHEFE DOS POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS 

(IMPETRADO)

GERENCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO DA 

SEFAZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1026256-27.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por SÓ GRÃOS CEREALISTA EIRELI – ME., contra ato indigitado 

coator da lavra dos AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS, do 

SUPERINTENDENTE DA EXECUÇÃO DESCONCENTRADA, do 

SUPERINTENDENTE DA GERENCIA DE CADASTRO – GCAD e do 

SUPERINTEDENTE DA GERENCIA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE - GFMEP, todos da SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando “a concessão da medida liminar 

initio litis et inaudita altera pars, com a sua manutenção até o final do 

processo, (...), para fins de determinar o imediato restabelecimento da 

Inscrição Estadual da Requerente, suspensa pelo motivo 124, com a 

consequente liberação das mercadorias apreendidas constantes nos 

Termos de Apreensão e Depósito sob n. 11364016, 11364024, 11364030, 

11364064, na data de 14 de agosto de 2018 e o TAD n. 11364166 na data 

de 15 de agosto de 2018 (...), bem como determinar que a Impetrada se 

abstenha de quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas, tendentes a 

cobrança do ICMS constante nos TAD’s ou nova suspensão pelo mesmo 

motivo sem que haja notificação prévia da Impetrante, sob pena de multa 

diária (...)”. Narra a Impetrante, em síntese, que é pessoa jurídica de direito 

privado, que tem como objeto social o comércio atacadista de soja, 

algodão, dentre outros, estando, portanto, sujeita ao recolhimento do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Conta que 

estava enquadrada no Regime de Apuração Mensal do ICMS, nos moldes 

do artigo 131 e 132 do RICMS/MT e da Portaria 144/2016, e que o Fisco 

Estadual suspendeu a sua Inscrição Estadual de ofício, em 13/08/2018, 

sem qualquer notificação, ferindo de morte o princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa. Aduz que só teve ciência da suspensão 

da sua inscrição estadual quando foram lavrados os TAD’s n. 11364016, 

11364024, 11364030, 11364064, na data de 14/08/2018 e o TAD n. 

11364166 na data de 15/08/2018. Alega urgência, uma vez que está com 

vários caminhões em trânsito para entrar no Estado de Mato Grosso. 

Afirma que buscou no sistema do contribuinte junto à SEFAZ/MT maiores 

informações sobre o motivo que acarretou a suspensão da IE, e soube 

que o fato se deu em virtude do motivo 124 – suspensão por não 

localização do estabelecimento. Pontua que se tivesse sido notificada da 

referida constatação do fisco, teria prestado as informações necessárias 

com o fito de esclarecer o imbróglio, uma vez que sua localização é a 

mesma que consta no cadastro da empresa. Diz que a atitude do Fisco 

está impossibilitando o exercício profissional dessa contribuinte, podendo 

leva-la à inviabilidade econômico-financeira e ao encerramento das suas 

atividades. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e decido. À vista da 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 que do 

ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja só ao final 

deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de 

Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de reativar a inscrição estadual 

da Impetrante. Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à 

Impetrante, pois, da análise minuciosa da documentação acostada aos 

autos, ressai que a inscrição estadual da empresa foi suspensa em 

13/08/2018 pelo motivo 124, que é a suspensão por não localização do 

estabelecimento, ID. 14751200, sem que houvesse qualquer notificação da 

empresa, para esclarecer ou regularizar a suposta falha. A ausência de 

notificação somada à suspensão pelo motivo supradito é uma afronta aos 

mais basilares princípios constitucionais, tais como devido processo legal, 

razoabilidade e proporcionalidade, vez que se sabe quão gravosa é a 

medida adotada pelo Fisco, a qual trava completamente a atividade da 

empresa. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 
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Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO 

ESTADUAL DA CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO 

CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – 

OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – 

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RATIFICADA. Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a 

inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo 

administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. (Apelação / Remessa Necessária 110025/2016, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DO CPC/2015 

– ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DÉBITO FISCAL –SUSPENSÃO UNILATERAL DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

–SEGURANÇA CONCEDIDA – PROCEDENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL 

COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR – VEDAÇÃO REGIMENTAL DE 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS AOS CRÉDITOS 

INFERIORES A 2.500 UPF/MT – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À 

LEGALIDADE, À ISONOMIA, À PROPORCIONALIDADE, AO DIREITO DE 

PETIÇÃO, À REVISIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS – PRECEDENTES TJMT – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido 

e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de 

empresa, por divergência cadastral, sem antes oferecer ao contribuinte o 

direito ao contraditório e à ampla defesa (Constituição da República, Art. 

5º, inc. LV).Segundo julgamento do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça 

Estadual, a norma que limita o direito de recorrer em razão do valor da 

dívida, disposta no Art. 570-E, § 1º, inc. I, do Regulamento do ICMS, 

inserido pelo Art. 1º, inc. VII, do Decreto Estadual nº 1.747/2008, revela-se 

inconstitucional, posto que ‘o simples valor do crédito não pode servir de 

parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.’ 

(TJMT, Tribunal Pleno, Des. Sebastião de Moraes Filho, MS 41160/2009, 

julgado em 24/09/2009, publicado no DJE 14/01/2010). Precedentes TJMT. 

Recurso desprovido. Sentença ratificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 155891/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/03/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – PROCEDENCIA - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

DE MICRO EMPRESA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CR, 

ART. 5º, INC. LV) – INTELIGÊNCIA DO ART. 56, § 4º, INC. I DA PORTARIA 

N.º 114/2002 DA SEFAZ - INEXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA POR 

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DURANTE O TEMPO EM QUE PERMANECEU 

IRREGULAR EM RAZÃO DO ATO ARBITRÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

FAZENDÁRIA ESTADUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE - INSURGÊNCIA 

ESTATAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - 

PRECEDENTES STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

RATIFICADA.1. A natureza jurídica da ação não se determina pela 

denominação atribuída pelo autor, no momento da propositura da demanda, 

mas sim pelo objeto pretendido na lide, com análise sistemática do pedido e 

da causa de pedir deduzidos na inicial. Sentença ratificada. Precedentes 

STJ e TJMT.2. O ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual 

de microempresa, por divergência cadastral, sem oportunizar o 

contraditório e a ampla defesa, constitui violação a direito do Contribuinte 

(CR, Art. 5º, inc. LV). Inteligência da aplicação do Art. 56, §4º, inc. I da 

Portaria n.º 114/2002 – SEFAZ. Sentença ratificada. Precedentes TJMT.3. 

Mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo a quo aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, quando atendidos os parâmetros estabelecidos nas 

alíneas do § 3º do Art. 20 do CPC/1973 e observada a disposição do § 4º 

do mesmo artigo e Codex, pois se trata de causa de pequena monta, cujos 

honorários são estabelecidos equitativamente. Nos autos em exame, 

inobstante o valor da ação ser de R$ 974,96, ou seja, menor que o valor 

fixado a título de honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

o que se verifica é que o patrono do Apelado sempre agiu de maneira 

diligente, tendo, inclusive, em razão do indeferimento da liminar pleiteada 

(fls. 27/30), interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO perante esta E. Corte 

Estadual – RAI Nº 118396/2016, cujo v. Acórdão reformou a decisão do 

Juízo de Primeiro Grau e concedeu a liminar vindicada (fls. 49/53), tendo 

ainda apresentado nos autos principais a sua Impugnação à Contestação 

do Estado Requerido. Recurso desprovido. Precedentes TJMT.4. Sentença 

ratificada. Recurso desprovido. (Apelação / Remessa Necessária 

139562/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/03/2018, Publicado no DJE 05/04/2018) Desta forma, presentes os 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, o deferimento é medida que se impõe. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar às autoridades coatoras que restabeleçam 

imediatamente a Inscrição Estadual da Impetrante, com a consequente 

liberação das mercadorias apreendidas constantes nos Termos de 

Apreensão e Depósito sob n. 11364016, 11364024, 11364030, 11364064 

e 11364166, bem como determinar que os Impetrados se abstenham de 

praticar quaisquer atos tendentes à cobrança do ICMS nos citados TAD’s 

ou proceder com nova suspensão pelo mesmo motivo, sem que haja 

notificação prévia da Impetrante, sob pena de multa diária de R$1.000,00 

(mil reais), limitada a 30 dias/multa. Notifiquem-se as autoridades coatoras 

enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestem as informações de praxe, e na oportunidade intime-as do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, 

PELO OFICIAL PLANTONISTA. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026320-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSO DA SILVA ROSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1020438-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Condenatória 

com pedido de tutela provisória de urgência proposta por VILSO DA SILVA 

ROSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que os Requeridos que procedam com 

todos os meios necessários para que o Requerente seja encaminhado 

imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos 

termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID nº 14762303). 

Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Foi deferida a 

medida antecipatória em sede de plantão (ID nº 14762311). Em síntese, é o 

que merece registro. Primeiramente, ratifico a decisão proferida em sede 

de plantão (ID nº 14762311), determinando o seu fiel cumprimento. No 

mais, ressalto que a vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

remetida ao Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal 

nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa 

é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que 

define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Além do mais, a competência do Juizado mencionado é 

absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria nº 635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005307-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIZE XAVIER BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005307-50.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: DEVANIZE XAVIER 

BOTELHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4298767). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 
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anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025098-34.2018.8.11.0041
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BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL (IMPETRANTE)

IZABEL FERREIRA DE JESUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretoria do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1025098-34.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por IZABEL FERREIRA DE JESUS, com supedâneo 

na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato 

tido por ilegal de DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo Fiat Palio Fire Economy 2011 de placa OAV 4746, 

chassi nº 8AP17164LC3011506 de cor cinza sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. No 
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mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Pois bem. Como alhures 

relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a 

determinação para que o veículo Fiat Palio Fire Economy 2011 de placa 

OAV 4746, chassi nº 8AP17164LC3011506 de cor cinza seja licenciados 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 

cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da dupla 

notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 

282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a 

sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a jurisprudência do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE 

MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO 

INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA 

RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, Sentença 

mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo Fiat Palio Fire Economy 2011 de 

placa OAV 4746, chassi nº 8AP17164LC3011506 de cor cinza, sem a 

exigência do pagamento prévio das multas. Por oportuno, em consonância 

ao princípio da celeridade, intime-se o impetrante para no prazo legal, 

retificar o polo passivo do presente mandamus, passando a integrar como 

autoridade coatora o Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de 

Mato Grosso - DETRAN/MT. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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Processo Número: 1022824-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DE AQUINO (IMPETRANTE)

DIEGO MAUES COSTA RIBEIRO (IMPETRANTE)

JESSICA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

JOSE CORREIA DE OLIVEIRA NETO (IMPETRANTE)

JESICA RUIZ SILVA (IMPETRANTE)

MATEUS FRANCA DE SOUZA (IMPETRANTE)

PAULLINELI FRAGA MARTINS (IMPETRANTE)

JURANDIR DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

MARIA LUIZA GROFF (IMPETRANTE)

SELMA BARBOSA DE SOUZA (IMPETRANTE)

SINTHIA LARGES BEZERRA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

REGIANA MARIA RODRIGUES PEREIRA (IMPETRANTE)

ROSANGELA RODRIGUES (IMPETRANTE)

VALDECIR DA COSTA LAGE (IMPETRANTE)

TALITA MARIA ROCHA KUFFEL (IMPETRANTE)

WILLER DA CRUZ ZAGHETTO (IMPETRANTE)

WILTON SOUZA DE ARRUDA (IMPETRANTE)

CASSIA LOPES LELLIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1022824-97.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CASSIA 

LOPES LELLIS contra ato indigitado coator do DIRETOR GERAL DA 

POLICIA OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – POLITEC - MT, objetivando a concessão da liminar visando que 

o Impetrado emita em favor dos Impetrantes carteira funcional com livre 

porte de arma para o desempenho de suas funções. Aduzem que são 

papiloscopistas e técnicos em necropsia e que tiveram negada a emissão 

de carteira funcional com livre porte de arma de fogo, pleito esse 

embasado na lei estadual n. 8.321/2005, art. 18. Contam que o 

indeferimento foi motivado na inconstitucionalidade da citada norma 

estadual. Defendem a existência de direito líquido e certo, porque 

trabalham em local perigoso. Amparam a sua pretensão à vista do fumus 

boni iuris e do periculum in mora. Instruíram 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). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados deve 

ser feita de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a 
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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 visando que a autoridade 

coatora emita em favor dos Impetrantes carteira funcional com livre porte 

de arma para o desempenho de suas funções. In casu, não vislumbro o 

fumus boni iuris, pois a matéria em debate ( porte de arma de fogo ) é, de 

fato, competência da União, consoante dicção dos artigos 21, inciso VI, e 

22, inciso I da Constituição Federal. Ademais, recentemente o STF julgou a 

ADI 5010, que questionava o parágrafo único do artigo 18 da Lei 

8.321/2005. Vejamos: Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos 

do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia (Presidente), julgou 

parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar 

a inconstitucionalidade das expressões “livre porte de arma” e “livre porte 

de arma e”, contidas no Parágrafo único do art. 18 da Lei n. 8.321/2005 do 

Estado do Mato Grosso. Ausente, neste julgamento, o Ministro Luiz Fux. 

Plenário, 1º.8.2018. Assim sendo, não vislumbro o fumus boni juris para a 

concessão da liminar. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

INDEFIRO A LIMINAR. 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. Cuiabá/MT, 14 de agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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Processo Número: 1037450-58.2017.8.11.0041
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BIANCA BECK OAB - RS78254 (ADVOGADO)

ADRIANA DE PAULA MACHADO MURADAS OAB - RS82662 
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ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  P R O C E S S O  N º : 

1037450-58.2017.8.11.0041. (PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO oposto por BR PLÁSTICOS S.A, em face da decisão 

provisória ID n°. 11351973, proferida nos autos em epígrafe, na qual 

objetiva sanar vício existente na decisão. Ao ID n°. 11616864 fora 

certificada a tempestividade do recurso. Os autos me vieram conclusos. É 

o relatório. Passo a fundamentação. Decido. Uma vez tempestivos e 

próprios, recebo os presentes embargos de declaração. Por definição 

legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos 

(CPC/2015): Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Na lição de 

Humberto Theodoro Júnior (1997, p. 584) “Dá-se o nome de embargos de 

declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou tribunal prolator da 

decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine contradição 

existente no julgado”. No presente caso, verificamos que a controvérsia 

aventada cinge-se quanto a suposta existência de vício no provimento 

antecipatório. Em que pese à argumentação despendida pelo Embargante, 

seu pleito não merece guarida, de modo que os Embargos Declaratórios 

devem ser rejeitados, uma vez que não há qualquer irregularidade no 

provimento antecipatório. Deflui das razões do Recurso aviado, que a 

finalidade precípua do Embargante é dar interpretação jurídica diversa da 

que foi consignada na decisão provisória, segundo o ângulo jurídico 

pretendido. Em outras palavras, o Embargante busca a rediscussão do 

mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos 

Declaratórios restringe-se ao saneamento de omissões, contradições e 

obscuridades. Isso porque o dispositivo tratou de forma clara e concisa 

todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não 

há que se falar em omissão, tampouco em contradição. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na 

fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, 

para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas 

são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos 

limites dessa espécie recursal. Anote-se que, quanto ao propósito de ver 

reexaminada a matéria em sede de embargos, já decidiu o Supremo 

Tribunal Federal, ao exame da Petição nº. 1.812 (AgRg EDcl) – PR, rel. Min. 

Celso de Mello: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE 

–INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 

EMBARGABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado”. (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p. 29) Apesar das 

assertivas da embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o 

que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida 

contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de 

abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculada por 

meio de recurso próprio e adequado. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE 

VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os 

embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que 

se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar 

possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso 

dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é 

inviável em embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência 

pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador 

operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se 

outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em 

nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos 

são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados.” 

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – 

Destacamos. Assim, analisada a matéria, deve o Embargante deduzir sua 

irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos 

de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas 

pelo ordenamento processual. Com efeito, resta certa e inquestionável a 

devida entrega da prestação jurisdicional, uma vez que o decisum 

guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões 

suscitadas nos Embargos, ainda que parcialmente desfavorável aos 

interesses da Embargante. ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no 

mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo 

incólume a decisão embargada. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Após, cite-se o requerido, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, contestar a ação, no prazo legal. Cuiabá/MT, 15 de 

Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1012408-70.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por KATIA LOPES LOUREIRO contra ato indigitado 

coator da lavra do IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja permitida sua 

convocação para outra localidade caso seja corrigida sua nota final na 

classificação feral do concurso, até conclusão do processo. Ampara a 

sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o Mandado de Segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o 

presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a 

concessão de medida liminar para que seja permitida sua convocação 

para outra localidade caso seja corrigida sua nota final na classificação 

feral do concurso, até conclusão do processo. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os 

documentos de ID nº 13100891 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de 

cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão 

da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me 

convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante 

não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída à 

banca organizadora. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores 

para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Após, decorrido o prazo 

das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, 

do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este 

como alvará de gratuidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 15 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015410-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE SOUZA (IMPETRANTE)

EUTALIO AMORIM DE ABADIA (IMPETRANTE)

CARLOS ALBERTO LADISLAU MIRANDA (IMPETRANTE)

JUNIOR CESAR FREITAS CABRAL (IMPETRANTE)

ROSIANE FERRAZ SOARES (IMPETRANTE)

AVANILSON RODRIGUES SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1015410-48.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por JUNIOR CESAR FREITAS CABRAL E OUTROS 

contra ato indigitado coator da lavra do INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO 

E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja determinando a anulação das questões em tela, 

atribuindo os pontos à nota final das impetrantes e, consequentemente, 

seja realizada sua nova classificação na lista de aprovados, bem como 

seja concedido desde já, que havendo aprovação, que as mesmas façam 

os exames necessários da segunda fase conforme disposto no edital, até 

decisão definitiva. Aduzem, em síntese, que concorreram a uma vaga no 

cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso no concurso 

deflagrado pelo edital n° 01/2016/SEJUDH. Relata que, após a realização 

do certame constatou que um número significativo de questões devem ser 

anuladas, uma vez que, entende estar em desconformidade com o que se 

exige em um concurso público. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 300 do CPC/2015. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o Mandado de Segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 
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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. No caso dos autos, busca os 

impetrantes com a concessão da medida liminar a anulação das questões 

em tela, atribuindo os pontos à nota final das impetrantes e, 

consequentemente, seja realizada sua nova classificação na lista de 

aprovados, bem como seja concedido desde já, que havendo aprovação, 

que as mesmas façam os exames necessários da segunda fase 

conforme disposto no edital, até decisão definitiva. Pois bem. No que tange 

aos concursos público, interessante a lição de José dos Santos Carvalho 

Filho, ao asseverar que: "Concurso Público é o procedimento 

administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os 

melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na 

aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e 

psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no aspecto 

seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no 

procedimento, obedecidas sempre à ordem de classificação. Cuida-se, na 

verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de servidores públicos." 

("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 

2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns princípios que norteiam os 

Concursos Públicos, em especial, e para elucidação do caso ora em 

comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

que na lição de Marçal Justen Filho, assevera que: “A discricionariedade 

administrativa se exercita muito mais fortemente no momento da 

elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. O 

procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da 

decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, 

prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. No caso sub judice, os 

autores entendem que as questões do certame estão em 

desconformidade com o que se exige em concurso público, sendo que em 

algumas há dubiedade de respostas e em outras se quer há alternativa 

correta e outras ao menos consta no conteúdo programático do Edital. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 13500331e seguintes, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão do provimento pleiteado. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que os impetrantes não demonstraram de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade 

coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta atribuída ao IBADE. Outrossim, asseverasse que, ao 

Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está 

em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, 

verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, 

entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o 

ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua 

invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. 

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao 

ressaltar que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, 

substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos 

candidatos e notas a elas atribuídas sob sua ótica de interpretação, senão 

vejamos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO OBJETIVA. PRETENSÃO DE 

ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR APARENTE DUPLICIDADE DE 

RESPOSTAS CORRETAS OU POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. 

INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER 

JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO 

CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. TESE SEDIMENTADA EM 

JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

RE 632.853/CE. 1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos 

interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência 

de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 535 do CPC/1973. 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Não compete ao Poder 

Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para 

avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...). 

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do 

conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" 

(RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes). 3. O caso concreto não 

cuida da referida exceção, mas de confrontar-se o resultado divulgado 

pela comissão examinadora com as convicções pessoais do candidato 

com o fim de que prevaleça o entendimento que ele julga mais 

consentâneo com a literatura profissional. 4. Agravo interno não provido. 

No mesmo diapasão, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO 

DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO 

GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira do firme 

entendimento do Superior Tribunal Federal, a competência do Poder 

Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital 

ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, 

sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios 

utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da 

banca examinadora. Assim, à banca examinadora é conferido o mérito da 

análise administrativa das questões de prova, não podendo o Judiciário 

invadir tal competência, sob pena de indevida intervenção em ato 

discricionário da Administração. 2. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição 

realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de 

correção da prova respectiva, o que é vedado pela jurisprudência dos 

Tribunais pátrios. (Ap 167022/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Dessa maneira, em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, 

nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores 

da concessão do provimento antecipatório, qual seja, fumus boni iuris 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da liminar, impõe-se 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 mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. 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, 15 de Agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA N. 1038033-43.2017.8.11.0041 (PJE 1) 

SENTENÇA Vistos, etc. PATRICIA ALMEIDA ANDREATO LEME impetra 

Mandado de Segurança contra ato indigitado coator do 

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em que pede a concessão da 

segurança visando seja deferida a incorporação das vantagens do cargo 
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em comissão de Assessora Especial - CNE II. Assenta, em síntese, que é 

servidora efetiva do Ministério Público desde 06/08/1997, ocupante do 

cargo de Agente Administrativo, Símbolo MP-SAM, Classe “A”, referência 

“22”, atualmente denominado Técnico Administrativo. Conta que em 

01/04/1998 foi nomeada para exercer o cargo em comissão de Chefe de 

Divisão de Pessoal, nível MP-CNE-V, e depois, em 12/05/1999 o de 

Coordenadora de Gabinete da Corregedoria Geral do Ministério Público, 

nível MP-CNE-III, sendo considerada estável no serviço público estadual. 

Narra que em 08/02/2001 foi nomeada para exercer o cargo em comissão 

de Assessora Especial, nível MP-CNE I, atual nível MP-CNE-II, da 

Corregedoria Geral do MPMT, cargo no qual permanece até a presente 

data, tendo sido lotada em diversos setores ao longo do período. 

Assevera que em razão do exercício de cargo em comissão, de forma 

ininterrupta, por 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses, requereu 

administrativamente a incorporação de vantagens, o que foi indeferido 

pela autoridade coatora. Suscita em sua defesa a legislação estadual, e 

os princípios da segurança jurídica, igualdade, impessoalidade, dignidade 

da pessoa humana, dentre outros. Juntou documentos. O Impetrado 

prestou informações, ID. n. 12230067, pugnando pela denegação da 

segurança. O MP, como custus legis, declinou de suas atribuições no feito 

(ID. n. 12402620). É o breve relato. Fundamento e decido. No caso dos 

autos, a Impetrante está objetivando a concessão da segurança visando 

seja deferida a incorporação das vantagens do cargo em comissão de 

Assessora Especial - CNE II. Analisando detidamente o feito, entendo que 

a Impetrante possui razão. Isso porque, analisando os documentos 

trazidos aos autos, ressai da certidão de ficha funcional ( ID n. 11192015 ) 

que a Impetrante foi aprovada em concurso público e nomeada em 

01/08/1997 para o cargo de Agente Administrativo, Símbolo MP-SAM, 

Classe “A”, referência “22”, e que em 14/04/1998 passou a exercer cargo 

em comissão, com efeitos retroativos a 01/04/1998. Verifica-se do aludido 

documento que em 12/05/1999 a Impetrante foi nomeada para o cargo de 

Coordenadora de Gabinete da Corregedoria Geral do Ministério Público, 

nível MP-CNE-III, bem como que foi declarada estável em 28/10/1999, e a 

partir de 08/02/2001 passou a exercer cargos de Assessor Especial, em 

diversas lotações. Quando a Impetrante ingressou na carreira e logo em 

seguida assumiu cargo em comissão (abril/1998) estava vigente a Lei n. 

5.795/91, que permitia as incorporações de vantagens dos cargos em 

comissão regularmente exercidos pelos servidores públicos estaduais. 

Referida lei estabelecia as diretrizes e o plano de cargos e salários dos 

serviços auxiliares do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e seu 

art. 81 assim previa: “Art. 81. Os servidores efetivos e estáveis que por 

cinco anos ininterruptos ocuparem cargo de provimento em Comissão ao 

se afastarem do mesmo, farão jus às suas respectivas vantagens.” Por 

sua vez, a Lei Complementar Estadual n. 04/90, Estatuto do Servidor 

Público do Estado de Mato Grosso, dispõe: “Art. 220. O servidor que tiver 

exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou 

cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 

(dez) anos interpolados, poderá se aposentar com a gratificação da 

função ou remuneração do cargo de comissão, de maior valor, desde que 

exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos. Parágrafo Único - 

Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não 

corresponde ao período de 02 (dois) anos, será incorporada a 

gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão 

imediatamente inferior dentre os exercidos.” Por outro lado, é de se notar 

que a Impetrante começou a exercer cargo em comissão se Assessor 

Especial CNE II em fevereiro/2001, ou seja, antes da revogação do 

benefício da incorporação, que se deu pela Lei n. 7.446 de 06/07/2001, 

não podendo agora ser privada do direito, tal como decidido pela 

Diretora-Geral do MP/MT em novembro/2017 (doc. ID. n. 11192045), e 

ratificado pelo Impetrado, em 30/11/2017 (doc. ID. n. 11192063). O Egrégio 

TJMT editou Enunciados Administrativos para aplicação em casos 

análogos ao discutido no presente writ no sentido possibilitar a 

incorporação de vantagens aos servidores do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, senão vejamos: “Enunciado nº 001/2004. O servidor 

ocupante de cargo efetivo do Poder Judiciário Mato-grossense ou 

declarado estável no serviço público dessa unidade federativa, em 

decorrência do preceito contido no Artigo 19 do ADCT, quando em 

exercício de cargo comissionado ou função gratificada à época da Lei 

revogadora do benefício da incorporação (Artigo 45 da Lei n. 6.614/94), 

faz jus a essa vantagem, ainda que o implemento do tempo necessário 

para a obtenção do benefício tenha ocorrido após a vigência da Lei 

revogadora (Lei n. 7.299, de 14/7/2000).” “Enunciado nº 005/2004. 

Servidor efetivo à época da revogação da Lei que veio a completar o 

período de 05 (cinco) anos ininterruptos de exercício de cargo de 

confiança após a revogação da Lei tem direito à percepção de 

vantagens.” Assim, entendo que deve ser reconhecido o direito postulado 

pela Impetrante, tendo em vista que o período aquisitivo teve início na 

vigência da lei concessiva do benefício ( Lei n. 5.795/91 ), 

completando-se, todavia, após a sua revogação. Nesse sentido, vejamos 

como decidiu o C. STJ, em caso semelhante, e decisão recente, in verbis: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. APLICABILIDADE. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE 

REPRESENTAÇÃO DE GABINETE. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 

10.722/82. REQUISITOS. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU 

FUNÇÃO GRATIFICADA POR CINCO ANOS ININTERRUPTOS OU DEZ ANOS 

INTERCALADOS. COMPROVAÇÃO. COINCIDÊNCIA COM A DATA DA 

APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I - Consoante 

o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o 

regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento 

jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 

1973. II - A Lei Estadual n. 10.722/82, revogada em 17.06.1999, pelo art. 3º 

da Lei Estadual n. 12.913/99, dispunha que "o Policial Militar, ao ser 

transferido para inatividade de acordo com as Leis n. 10.072, de 20.12.76, 

10.485, de 07.05.81 e 10.633 de 15.04.82, incorporará aos seus 

proventos, as vantagens da comissão era cujo exercício se encontrar, 

desde que haja exercido ou venha a exercer, durante 05 anos 

ininterruptos, ou 10 (dez) intercalados, cargo de provimento em comissão 

ou função gratificada, bem ainda haja percebido, durante igual período, 

gratificação pela representação de gabinete, previstos no Sistema 

Administrativo do Estado". III - Na vigência da apontada lei local, o 

Recorrente exerceu função gratificada na Casa Militar do Estado do Ceará 

no ínterim de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias, 

intercaladamente, acima, portanto, dos 10 (dez) anos exigidos pela norma 

de regência IV - Esta Corte, procedendo à exegese do art. 2º da Lei 

Estadual n. 10.722/82, adota orientação segundo a qual, para 

incorporação da gratificação de representação de gabinete por policial 

militar, não é necessária a coincidência entre o exercício do cargo 

comissionado ou função gratificada, por cinco anos ininterruptos ou dez 

intercalados, e a data da aposentadoria. Precedentes. V - Recurso 

provido. (RMS 49.155/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017) Diante disso, impõe-se a 

concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA para deferir à 

Impetrante a incorporação das vantagens do cargo em comissão de 

Assessora Especial - CNE II. 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 n. 12.016/09. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. 

Intime-se. Cumpra-se e, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao E. 

TJMT para o reexame necessário. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1000396-92.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: LUIZ PEREIRA DA 

SILVA NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 
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8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 523063). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 
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05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 14 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1017026-29.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTES: GERVASIA 

GONÇALINA DE LIMA SOUZA E OUTROS. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos dos autores a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Os autores alegam, em resumo, que no plano real 

ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 

482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o 

Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – 

URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas 

de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança 

e gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salientam 

que, contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia 

de cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 

pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente aos 11,98% resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real 

em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais, mais custas processuais e 

honorários advocatícios. O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi 
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deferido (ID: 4371914). Citado, o requerido apresentou contestação, 

aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que o 

autor não ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, 

requer a improcedência da demanda. Réplica ao ID:, afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos dos autores a 

parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da 

moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos 

respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com 

efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 
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posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para os autores, fato esse omitido na 

inicial, mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se 

falar em reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual 

estabeleceu nova tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos 

quadros de servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à 

diferença aqui reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de 

pagar se prende à limitação temporal decorrente da reestruturação 

superveniente das referidas carreiras e do padrão de vencimentos 

básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo 

STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, nos termos da 

jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais 

decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à data em 

que houve a reestruturação de carreira do servidor. Precedentes. 2. O 

acolhimento das proposições recursais da parte recorrente, ora 

embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à 

limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na interpretação 

da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a este Superior 

Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 

280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 3. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (EDcl no 

REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) (destacamos). 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO 

SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 7235/96. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem declarou que as 

Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 garantiram a 

compensação das perdas apuradas, após a reestruturação na carreira. 

Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a legislação 

local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. Incidência da 

Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para os autores, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006149-30.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: IACI DA SILVA RAMOS 

LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4298879). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 
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PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Administração, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 

Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 
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parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1010093-40.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: JOÃO HENRIQUE DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4317144). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 
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funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 
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com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1012496-79.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARILUCIA ROSA DA 

CONCEIÇÃO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4317258). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Administração, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 

Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 306 de 552



constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 
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será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005408-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005408-87.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

MARTINS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4298816). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da 

inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006203-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006203-93.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: BENEDITO PIRES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4298911). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 
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1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006426-46.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: NEUMAM MARITA 

GOMES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 
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Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4298970). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Educação, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 
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MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1016094-41.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: CECÍLIA LOURENÇO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4371562). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 
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eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 
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prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007867-62.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: TEREZINHA DA SILVA 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4316377). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 
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ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 
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TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025971-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ARIQUEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENITA DOS SANTOS EVANGELISTA (REQUERIDO)

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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1025971-34.2018.8.11.0041 

DIST.: 13/08/2018 20:03:34 DEPRECANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES - RO FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 

Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025971-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ARIQUEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENITA DOS SANTOS EVANGELISTA (REQUERIDO)

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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1025971-34.2018.8.11.0041 

DIST.: 13/08/2018 20:03:34 DEPRECANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE ARIQUEMES - RO FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 

Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026060-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GALDINO DE ALENCASTRO (REQUERIDO)

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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1026060-57.2018.8.11.0041 

DIST.: 14/08/2018 14:13:50 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT 

FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO 

DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser 

cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão 

proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento do 

ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo Deprecante com as 

nossas singelas homenagens. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026060-57.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 317 de 552



Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GALDINO DE ALENCASTRO (REQUERIDO)

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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1026060-57.2018.8.11.0041 

DIST.: 14/08/2018 14:13:50 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT 

FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO 

DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser 

cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão 

proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento do 

ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo Deprecante com as 

nossas singelas homenagens. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026068-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESIO CARDOSO CARVALHO (REQUERIDO)

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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1026068-34.2018.8.11.0041 

DIST.: 14/08/2018 14:33:34 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT 

FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO 

DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser 

cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão 

proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento do 

ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo Deprecante com as 

nossas singelas homenagens. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026068-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESIO CARDOSO CARVALHO (REQUERIDO)

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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1026068-34.2018.8.11.0041 

DIST.: 14/08/2018 14:33:34 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT 

FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO 

DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser 

cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão 

proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento do 

ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo Deprecante com as 

nossas singelas homenagens. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 848445 Nr: 51790-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY BERTUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 51790-63/2013 - CÓD. 848445, promovida em 

relação a SIDNEY BERTUCCI - CPF Nº 608.017.359-04 e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado.P. R. I.Considerando que a Fazenda 

Municipal desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

imediatamente.DEIXO de condenar no pagamento de honorários 

sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à existência 

de acordo extrajudicial (Negociação 325174), 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 c/c Lei nº 2654/1988.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).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).Somente após o 

recolhimento das custas pela/o Executada/o, ARQUIVE-SE definitivamente 

estes autos, com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE.Cuiabá, 14 

de agosto de 2018.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1021458 Nr: 32649-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREST SERV JUNDIA TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DATTILIO - 

OAB:149910/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação 

anulatória, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do NCPC, e por 

consequência REVOGO a liminar outrora concedida (fls. 59/60).CONDENO 

a parte Autora, em razão do princípio da causalidade ao pagamento da 

verba honorária sucumbencial o qual arbitro em 10% (dez por cento) 
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sobre o valor atribuído a causa, com fulcro no artigo 85, §2º, I a IV, do 

NCPC.Custas processuais recolhidas previamente.Esta sentença não está 

sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das 

hipóteses versadas no art. 496, do NCPC .Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, observando as 

formalidades devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 755510 Nr: 7544-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em desfavor de RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA.

A exequente requer a extinção do feito face à Decisão Administrativa Nº. 

2012615, de 30 de julho de 2012, conforme se vê às fls. 12/14.

 Considerando o requerimento da exequente, DECLARO EXTINTA a 

presente Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

contra RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA, com fulcro no artigo 794, 

I, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 795 do mesmo codex.

Defiro o pedido de levantamento de penhoras se existentes, bem como 

desbloqueio de contas do Executado.

Custas a cargo do Executado.

Transitada esta em julgado e quitadas as custas, arquive-se com as 

respectivas baixas.

Não sendo as custas quitadas, arquive-se com baixa apenas no relatório 

mensal.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 755539 Nr: 7577-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JUJULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com 

fulcro no artigo 794, II, do Código de processo Civil e artigo 26, da Lei nº. 

6.830/80.Fica autorizado o desbloqueio de contas e o levantamento de 

penhoras eventualmente existentes. Isento de custas.Sem 

honorários.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

formalidades e cautelas de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1021458 Nr: 32649-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREST SERV JUNDIA TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DATTILIO - 

OAB:149910/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação 

anulatória, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do NCPC, e por 

consequência REVOGO a liminar outrora concedida (fls. 59/60).CONDENO 

a parte Autora, em razão do princípio da causalidade ao pagamento da 

verba honorária sucumbencial o qual arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído a causa, com fulcro no artigo 85, §2º, I a IV, do 

NCPC.Custas processuais recolhidas previamente.Esta sentença não está 

sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das 

hipóteses versadas no art. 496, do NCPC .Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, observando as 

formalidades devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011452-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP.. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011452-54.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADA: SANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Contribuinte 

29879 CPF nº 171.826.20197 CDA's Nºs 2014/1015852; 2015/1134666; 

2016 /1272825 ;  20 1 7 / 1 4 7 9 5 7 4 .  I N S C R I Ç Ã O  M U N I C I P A L 

01.5.23.010.0507.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.217,02 DECISÃO 276 

VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representado pelas CDA's indicadas na inicial. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1015852/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois 

já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) 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.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1015852/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1015852/2014, vencida em 13/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2][2], porque o crédito tributário já 

não era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 
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‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3]. Assim, com fundamento nos Arts. 156, 

inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, 

inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário 

referente à CDA Nº 1015852, anexada à exordial e, consequentemente, 

JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO 

DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de 

Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N.[5][5], sob pena de responsabilidade e desobediência 

(Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

prescrição e decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. 

P. R. Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 

1134666, 1479574 e 1272825, que totalizam o valor de R$ 1.602,82-, 

constata-se que o custo de sua cobrança está abaixo do valor 

estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. 

Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, conforme dispõe a 

Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, 

QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela 

qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento 

definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 15/08/2023, quando 

deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença 

de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a 

INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se 

manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – 

LEF, por analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial inferior a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. II. O arquivamento acima não implica na extinção da Execução, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes 

autos eletrônicos antes do termo da prescrição acima (15/08/2023), 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exeqüente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE desta decisão a Fazenda Pública Municipal 

Exequente, através do Sr. Procurador que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 15 de maio de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003012-29.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

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 DECISÃO Autuação 01/11/2017 Última distribuição 19/12/2017 

Valor da causa R$ 20.000,00- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 1003012-29/2017 REQTE: SIDNEY 

BERTUCCI– CPF Nº 03.533.064/0001-46 REQDA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

792 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta eletronicamente em 

01/11/2017, inicialmente no Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá, via PJe, por SIDNEY BERTUCCI– CPF Nº 03.533.064/0001-46, em 

desfavor da MUNICIPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, em que 

pretende liminar para determinar ao Requerida que promova a exclusão do 

nome do Requerente do Cartório Distribuidor do Fórum da Capital, e ainda a 

baixa nos registro, com a finalidade de possuir Certidão Negativa de 
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Débitos Fiscais, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de aplicação de 

multa diária, com valor a ser estipulado pelo Juízo. Ampara a sua 

pretensão à concessão da antecipação dos efeitos da tutela à vista dos 

requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, requereu 

fosse julgada totalmente procedente a presente ação para ser declarada a 

inexistência dos débitos fiscais referente às CDA’s nºs 221725, 363149, 

953413, 929154, 970599, 1109290, 1404545, 225557 e 246776, que 

originaram Execuções Fiscais n.ºs 3922-31/2009 - Cód. 369241; 

1831-31/2010 - Cód. 412421; 41840-35/2010 - Cód. 708828, 

51790-63/2013 - Cód. 848445, em razão da quitação do débito e ainda, 

seja condenado o Município Requerido, através de arbitramento, a pagar a 

quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação pelos danos 

morais, ao Requerente e havendo interposição de recurso, seja o 

Município Requerido condenado ao pagamento das custas processuais e 

os honorários advocatícios. Por fim, requereu a concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça. À causa foi atribuído o valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). – ID n.º 10546850. Junto à inicial trouxe os documentos 

ID’s n.ºs 10546862, 10546870, 10546874, 10546881, 10546898, 

10546912, 10546929, 10546936, 10546936, 10546944, 10546954, 

10546964, 10546977, e 10547004. Em 16/11/2017 a MMª. Juíza de Direito 

Titular do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, Dra. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, proferiu decisão, declarando de 

ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e 

jugar esta ação, declinando da competência em favor desta Vara 

Especializada de Execuções Fiscais - ID n.º 10725455. Em 19/11/2017 os 

autos foram redistribuídos a este Juízo – Evento n.º 14153124, vindo à 

conclusão em 15/03/2018 - Evento n.º 15013769. Autos eletrônicos em 

gabinete, na data de 04/05/2018 o Autor, através de seu Advogado, 

requereu a movimentação no presente processo, tendo em vista o pedido 

de tutela de urgência – ID n.º 13031888. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Acerca do pedido concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça, postulado pelo Autor quando da distribuição da presente Ação 

Ordinária, não há mais qualquer discussão quanto à possibilidade da sua 

concessão, mormente quando tal direito está estabelecido expressamente 

no Art. 98 do CPC/2015, 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). Com efeito, quanto à 

PESSOA NATURAL, o Legislador estabeleceu que o seu estado de 

insuficiência é presumido, juris tantum, nos termos do § 3º do Art. 99 do 

CPC/2015, sendo que o ônus de provar a inexistência ou o 

desaparecimento da condição de pobreza é da parte adversa, 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 de insuficiência 

de recursos 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: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

IMPOSSIBILIDADE DO ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA 

APELADA – PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - ART. 5°, 

LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO. Faz jus 

ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir 

condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de 

sua família.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Ap 83696/2016, Julgado em 

09/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) “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). “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). Por 

tais fundamentos, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos 

do Art. 98 do CPC/2015, para DETERMINAR ao Sr. Gestor Judiciário que 

promova às anotações de praxe na Distribuição e no Sistema PJe. Quanto 

ao pedido de concessão de liminar da tutela provisória – antes da citação 

ou oitiva do Município Requerido – registra-se que só é possível quando de 

trata de tutela de urgência (Art. 300, § 2º, CPC/2015) ou de evidência 

(satisfativa), previstas nas hipóteses dos incisos II e III do Art. 311, 

conforme delimita Paragrafo único desse mesmo dispositivo, todos do 

mesmo Codex. Destaca o Professor Fredie Didier Jr.[1] que: “Decisão 

liminar deve ser entendida como aquela concedida in limine litis, isto é, no 

início do processo, sem que tenha havido ainda a citação ou a oitiva da 

parte contraria. Assim, tem-se por liminar apenas um conceito tipicamente 

CRONOLOGICO, caracterizado apenas por sua ocorrência em 

determinada fase do processo e continua “liminar não é substantivo. 

Liminar é a qualidade daquilo que foi feito no inicio (in limine). Adjetivo, 

pois.” (negritei). E continua o festejado Doutrinador[2]: “A tutela provisória 

de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo da 

demora estiver configurado antes ou durante o ajuizamento da demanda. 

Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não 

há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa 

razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do 

demandado” (sem destaque no original). Além disso, não se pode 

esquecer que, para que tal ocorra, o Art. 300 do CPC/2015 exige a 

presença de dois requisitos, quais sejam: probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. A propósito, em se 

tratando de tutela de urgência, assevera o mesmo Doutrinador e Professor 

Fredie Didier Jr., ob cit., que: “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”). Além 

disso, ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato 

administrativo está em consonância com a legislação pertinente, com a 

Constituição e os Princípios Gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo, segundo jurisprudência pacificada do E. Supremo 

Tribunal Federal, ex vi: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. (...) 

IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO 

ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. .... 

RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO.” (STF, Primeira Turma, Relator: Min. LUIZ FUX, ARE 968607 

AgR, julgado em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 

14-09-2016 PUBLIC 15-09-2016) No presente caso, o Autor fez pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada, asseverando a inexistência 

dos débitos fiscais decorrentes das CDA’s nºs 221725, 363149, 953413, 

929154, 970599, 1109290, 1404545, 225557 e 246776, que originaram 

Execuções Fiscais n.ºs 3922-31/2009 - Cód. 369241; 1831-31/2010 - Cód. 

412421; 41840-35/2010 - Cód. 708828; 51790-63/2013 - Cód. 848445, em 

razão da quitação dos créditos executados no Mutirão de 2016. 

Pretendendo comprovar o alegado anexou aos autos os seguintes 

documentos: 1. Termo de Conciliação – Termo de Parcelamento n.º 

56859/2016, acordado em 02/12/2016, no valor de R$ 20.773,32 (vinte mil, 

setecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) – ID n.º 

10546881; 2. Documentos de Arrecadação Municipal – DAM – ID’s n.ºs 

10546898, 10546912, 10546929, 10546936, 10546944, 10546954. 3. 

Extrato do Contribuinte expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá – ID 

n.º 10546964. Pois bem. Em sede de análise de cognição sumária da 

documentação juntada a estes autos eletrônicos, verifica-se que não é 

capaz de demonstrar a boa aparência do direito do Requerente e a 
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razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência. Com efeito, 

ainda que o parcelamento enseja a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, e não a sua extinção, o que não decorre apenas da previsão 

legal contida no Art. 13 da LC Municipal n.º 417/2016[3] ou de obrigação 

pactuada entre as Partes (Termo de Conciliação – Termo de Parcelamento 

n.º 56859/2016 – ID n.º 10546881), mas do próprio Código Tributário 

Nacional, em seu Art. 151[4], é de se ressaltar que tal acordo foi firmado 

somente em 02/12/2016, as ações executivas foram propostas em 2009 

(Cód. 369241), em 2010 (Códs. 412421 e 708828) e em 2013 (Cód. 

848445), mas o pedido liminar formulado pelo Autor restringe-se à 

EXCLUSÃO de seu nome do Cartório Distribuidor do Fórum da Capital, 

promovendo-se as baixas nos registro, com a finalidade de obter Certidão 

Negativa de Ações Cíveis. Entretanto, apesar de haver nos autos 

documentos que demonstram que as CDA’s executadas (de nºs 221725, 

363149, 953413, 929154, 970599, 1109290, 1404545, 225557 e 246776) 

foram objetos da NEGOCIAÇÃO ocorrida em 02/11/2016, durante o 

MUTIRÃO FISCAL DE 2016, que restou devidamente adimplida (ex vi 

Extrato do Contribuinte e Documentos de Arrecadação Fiscal – DAM), a 

determinação da emissão de Certidão Negativa por este Juízo está 

condicionada ao ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos respectivos processos 

de execuções fiscais, após serem proferidas as sentenças nos 

respectivos autos, com certidão dos seus trânsitos em julgado e com o 

recolhimento das custas processuais, pelo próprio Executado (Princípio da 

Causalidade). Nesse sentido, é a determinação da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça 

deste Estado, contida nos seus Arts. 122, § 3º e 126, a que se sujeitam as 

determinações deste Juízo, verbis: “Seção 9 – Da Emissão Eletrônica e 

Gratuita de Certidões On Line na Primeira Instância Art. 122. A certidão de 

distribuição emitida on line terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data de sua emissão, bem como conterá um código alfanumérico 

para conferência de sua autenticidade. (...) . § 3º A emissão da certidão 

on-line apenas ocorrerá se não for constatado pelo sistema informatizado 

nenhum registro em desfavor do interessado, e, cuja busca resulte 

expressamente na locução "NADA CONSTA". Art. 126. Processos 

arquivados em definitivo serão excluídos da busca para análise com fins 

de emissão de certidão negativa.” (negritei). Por outro lado, uma vez 

inexistente a probabilidade do direito do Autor (“fumus boni juris”), 

desnecessário se faz a análise do segundo requisito, v.g., perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, para concessão da tutela de 

urgência vindicada. Por tais fundamentos, não se evidenciando no caso 

presente o fumus boni juris do Autor (Art. 300 do CPC/2015[5]), INDEFIRO 

o pedido liminar vindicado, para exclusão do nome do Autor do Cartório 

Distribuidor do Fórum da Capital, e ainda a baixa nos registros das 

Execuções Fiscais que lhe foram promovidas pelo Município de Cuiabá, 

com a finalidade de se obter Certidão Negativa de Ações Cíveis, até 

julgamento final da presente ação. INTIME-SE a Parte Requerente desta 

decisão imediatamente (PJe e DJe). A seguir, CITE-SE por Mandado o 

Município de Cuiabá, através do Sr. Procurador Geral do Município de 

Cuiabá, Dr. Luiz Antônio Possas Carvalho, para apresentar contestação, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos Arts. 335 c/c 183, 

ambos do CPC/2015[6]. Havendo juntada de novos documentos com a 

contestação, DÊ-SE VISTAS à Parte Autora para impugnação, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 350 do CPC/2015[7] (Ato 

Ordinatório). Após, decorrido os prazos acima assinalados, com ou sem 

contestação da Fazenda Pública Municipal, ou, com ou sem a impugnação 

da Parte Autora, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 13 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

prn [1]. in Curso de Direito Processual Civil, 11ª ed., 2016, Editora 

JusPoddivm, pag. 592. [2]. Ob. Cit, pag. 593. [3]. Art. 13 – LC 417/2016: O 

parcelamento decorrente da transação prestar-se-á à suspensão da 

execução fiscal quando o débito estiver ajuizado. [4]. Art. 151 CTN.: Art. 

151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o 

depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos 

termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento. [5] . Art. 300 CPC/15: 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. [6]. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito 

Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas 

manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação 

pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio 

eletrônico. Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias (...). [7] Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 

15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502698-88.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502698-88.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:07:39 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0776074; 2013/0845818; 

2014/1069816 e  2015 /1152796 .  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.45.027.0549.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.883,57 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 IPTUs. 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, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

335161- Contribuinte 318935”. 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]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) 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 
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Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3][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 sucessivamente. Cuiabá, 08 de agosto 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: 0502696-21.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502696-21.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:06:49 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA 

CNPJ:02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0765991; 2013/0859422; 

2014/1069818 e  2015 /1226298 .  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.45.027.0609.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.804,81 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 IPTUs. 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, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

348462 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.027.0609.001 - CONTRIBUINTE 

735047680 - LAUDICEIA BATISTA DE SOUSA LIMA - CPF 405.582.581-15 

- Valor total recebido R$ 2.248,98-”. 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]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 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, 08 de agosto 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: 0502636-48.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502636-48.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:38:59 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA - Contribuinte 

318935 CNPJ nº 02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0780449; 

2013/0926363; 2014/1069874 e 2015/1226511 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.45.030.0155.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.804,81 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 do imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.030.0155.001. 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 o termo “NEGOCIAÇÃO 334251 - Contribuinte 318935 - 

Compromissário: Contribuinte 734772932 ANNA PAULA MARCONDES 

METRAN - CPF 992.649.601-63 - valor total recebido R$ 2.583,32”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 
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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]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 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, 08 de agosto 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: 0502636-48.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502636-48.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:38:59 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA - Contribuinte 

318935 CNPJ nº 02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0780449; 

2013/0926363; 2014/1069874 e 2015/1226511 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.45.030.0155.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.804,81 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 do imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.030.0155.001. 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 o termo “NEGOCIAÇÃO 334251 - Contribuinte 318935 - 

Compromissário: Contribuinte 734772932 ANNA PAULA MARCONDES 

METRAN - CPF 992.649.601-63 - valor total recebido R$ 2.583,32”. 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]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 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, 08 de agosto 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 
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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: 0502630-41.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502630-41.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:36:07 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA - Contribuinte 

318935 CNPJ nº 02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0775125; 

2013/0904688; 2014/1072149 e 2015/1228946. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.45.031.0214.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.804,81 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 do 

imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.031.0214.001. 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 termo “NEGOCIAÇÃO 340997 - Contribuinte 318935”. 

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]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 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, 08 de agosto 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: 0502629-56.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502629-56.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:35:25 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA - Contribuinte 

318935 CNPJ nº 02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0780479; 

2013/0873637; 2014/1072153 e 2015/1228951. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.45.031.0244.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.804,81 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 IPTUs do imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.031.0244.001. 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 o termo “NEGOCIAÇÃO 341005 - Contribuinte 318935”. 

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]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 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 
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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 pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto 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: 0502629-56.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502629-56.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:35:25 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA - Contribuinte 

318935 CNPJ nº 02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0780479; 

2013/0873637; 2014/1072153 e 2015/1228951. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.45.031.0244.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.804,81 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 IPTUs do imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.031.0244.001. 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 o termo “NEGOCIAÇÃO 341005 - Contribuinte 318935”. 

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]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 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 pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto 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: 0502800-13.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502800-13.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 16:57:02 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 

02.500.304/0001-43. CDA's Nºs 2012/0787821; 2013/0859192; 

2014/1063359 e  2015 /1221304 .  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.34.037.0281.001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.234,15 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 
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CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's do imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.34.037.0281.001. 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 termo “NEGOCIAÇÃO 322045 - Contribuinte: 735023214 

HELLYETT NELYDA ROLIM CAVALCANTI - CPF 666.741.314-15 - valor 

total recebido R$ 5.163,22”, onde se lê que foram quitadas as CDA's nºs 

787821; 859192; 1063359; 1221304; e 1329873 (venc. 29/05/2015 - não 

foi objeto desta Execução Fiscal PJe). 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]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 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 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, 08 de agosto 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: 0502802-80.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502802-80.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 16:53:50 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0787830; 2013/0831194; 

2014/1065273 e  2015 /1221341 .  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.34.037.0422.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.840,16 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 do imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.34.037.0422.001. 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 termo “NEGOCIAÇÃO 329450 - Contribuinte 344290 

SUELY DA SILVA CAVALCANTI - CPF Nº 207.476.831-15 - valor total 

recebido R$ 2.753,12”. 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]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) 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, 
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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, 08 de agosto 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: 0502799-28.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502799-28.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:34:40 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA - Contribuinte 

318935 CNPJ nº 02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/0804114; 

2013/0832499; 2014/1075850 e 2015/1215956. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.35.047.0124.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.849,22 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 do imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.35.047.0124.001. 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 o termo “NEGOCIAÇÃO 317801 - Contribuinte 318935 - 

Compromissário: Contribuinte 734943298 LUCILENE SANTOS DE CAMPOS 

- CPF Nº 929.509.061-68 - valor total recebido R$ 2.377,95- ”. 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]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação 

do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 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, 08 de agosto 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: 0502806-20.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502806-20.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:45:16 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/758297; 2013/912784; 2014/1075838 

e 2015/1215946. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.35.047.0094.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.849,22 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 IPTUs do imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.35.047.0094.001. Foi determinada a citação da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Em 31/03/2016 a Executada opôs 

EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, alegando "NULIDADE DA CDA, eis que 

eivada de vício, tendo em vista a NULIDADE DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO por falta de notificação da Executada e de defesa 

prévia nos autos, determinando assim o imediato arquivamento e baixa da 

execução fiscal respectiva" sic, ID 690624. 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 735038522 - SAMARA CERQUEIRA 

SANTANA TERRA - CPF 723.293.861-68", inclusive contendo duas CDA's 

não incluídas nestes autos eletrônicos, de nºos 1269011 e 1513093, bem 

como o recolhimento de ITBI's vencidos em 06/11/2017 e 22/12/2017 (ID 
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14490380). 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]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) 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, 

DECLARO prejudicada a EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE oposta pela 

Executada (ID 690620), JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, DECLARANDO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado após o 

ajuizamento da execução. 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, 08 de agosto 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: 0502812-27.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502812-27.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:47:30 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA - Contribuinte 

318935 CNPJ:02.500.304-43 CDA's Nºs 2012/0800473; 2013/0927324; 

2014/1075862 e  2015 /1215969 .  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.35.047.0600.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.849,22 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 IPTUs do imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.35.047.0600.001. Foi determinada a 

citação da Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Em 31/03/2016 a 

Executada opôs EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, alegando “a 

NULIDADE DA CDA, e a NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO por 

falta de notificação da Executada e de defesa prévia nos autos, 

determinando assim o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal 

respectiva.” sic, ID 701206. Com vista dos autos, em 24/06/2016, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente impugnou a oposição, afirmando que 

“a Fazenda Municipal faz suas notificações com base nos dados 

cadastrais que possui, e no caso, o endereço para o qual foram enviadas 

as notificações administrativas é o mesmo do endereço judicialmente 

apresentado, onde foram efetivadas todas as determinações judiciais. 

Constitui ônus do Executado afastar a presunção de certeza e liquidez da 

CDA, a qual preencheu todos os requisitos legalmente exigidos.”, sic ID 

1476927. Em 01/08/2018 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 termo “NEGOCIAÇÃO 334527 - Contribuinte 

380605 JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES - CPF Nº 513.405.349-91 - valor total 

recebido R$ 5.152,29”, inclusive contendo a CDA 1290828 não incluída na 

exordial destes autos eletrônicos (ID 14490704). 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]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 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, DECLARO prejudicada a 

EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE oposta pela Executada (ID 701206), 

JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

DECLARANDO EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

face o pagamento do débito executado após o ajuizamento da ação e da 

sua exceção. 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 
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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 pela Executada, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 08 de agosto 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: 0502822-71.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502822-71.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:35:19 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA - Contribuinte 

318935 CNPJ nº 02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/774865; 

2013/926711; 2014/1062977 e 2015/1218664. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.34.039.0063.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.804,81 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 do imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.34.039.0063.001. Foi determinada a 

citação da Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Em 01/04/2016 a 

Executada opôs EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, alegando “a 

NULIDADE DA CDA, eis que eivada de vício, tendo em vista a NULIDADE 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO por falta de notificação da Executada e 

de defesa prévia nos autos, determinando assim o imediato arquivamento 

e baixa da execução fiscal respectiva.” sic, ID 690790. Com vista dos 

autos, em 24/06/2016 o Município Exequente impugnou a oposição, 

afirmando que “a Fazenda Municipal faz suas notificações com base nos 

dados cadastrais que possui, e no caso, o endereço para o qual foram 

enviadas as notificações administrativas é o mesmo do endereço 

judicialmente apresentado, onde foram efetivadas todas as determinações 

judiciais. Constitui ônus do Executado afastar a presunção de certeza e 

liquidez da CDA, a qual preencheu todos os requisitos legalmente 

exigidos.”, sic ID 1476934. Em 01/08/2018 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 o termo “NEGOCIAÇÃO 

328579 - Contribuinte 318935 - Compromissário: Contribuinte 734799942 

ELZA DE ARAÚJO LEITE - CPF Nº 453.643.46153 - valor total recebido R$ 

2.027,43-”, inclusive contendo recebimento da CDA 1374668 não incluída 

na exordial destes autos eletrônicos (ID 14490827). 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]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação 

do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 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, 08 de agosto 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: 0502830-48.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502830-48.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:36:26 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA 

CNPJ:02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/761407; 2013/833006; 

2014/1063020 e  2015 /1220906 .  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.34.039.0267.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.479,45 SENTENÇA 196 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 330 de 552



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 do imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.34.039.0267.001. 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 o termo “NEGOCIAÇÃO 323372 - Contribuinte 318935 - 

valor total recebido R$ 2.799,89”, inclusive contendo recebimento de duas 

CDA's nºs 627354 e 1339832, não incluídas na exordial destes autos 

eletrônicos (ID 14491088). 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]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) 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, 08 de agosto 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: 0502832-18.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502832-18.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:37:49 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA - Contribuinte 

318935 CNPJ nº 02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/740228; 

2013/886256; 2014/1063352 e 2015/1221297. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.34.037.0219.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.947,55 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 do imóvel 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.34.037.0219.001. Foi determinada a citação 

da Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Em 31/03/2016 a 

Executada opôs EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, alegando “a 

NULIDADE DA CDA, e a NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO por 

falta de notificação da Executada e de defesa prévia nos autos, 

determinando assim o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal 

respectiva.” sic, ID 701187. Com vista dos autos, em 24/06/2016 o 

Município Exequente impugnou a oposição, afirmando que “a Fazenda 

Municipal faz suas notificações com base nos dados cadastrais que 

possui, e no caso, o endereço para o qual foram enviadas as notificações 

administrativas é o mesmo do endereço judicialmente apresentado, onde 

foram efetivadas todas as determinações judiciais. Constitui ônus do 

Executado afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA, a qual 

preencheu todos os requisitos legalmente exigidos.”, sic ID 1477070. Em 

01/08/2018, 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 termo “NEGOCIAÇÃO 340671 - Contribuinte 318935 - 

Valor total recebido R$ 2.004,30”, inclusive contendo recebimento da CDA 

1342152 não incluída na exordial destes autos eletrônicos. 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]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação 

do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) 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, DECLARO prejudic JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado após a distribuição da ação e oposição da 

sua exceção. 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, 
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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 pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de agosto 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: 0502899-80.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502899-80.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:52:58 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA - Contribuinte 

318935 CNPJ nº 02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/740209; 

2013/842659; 2014/1069619 e 2015/1226266. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.45.026.0206.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.245,45 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 do imóvel 

de . Foi determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Em 08/04/2016 a Executada opôs EXCEÇÃO DE 

PREEXECUTIVIDADE, alegando “a NULIDADE DA CDA, e a NULIDADE DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO por falta de notificação da Executada e de 

defesa prévia nos autos, determinando assim o imediato arquivamento e 

baixa da execução fiscal respectiva.” sic, ID 700952. Com vista dos autos, 

em 24/06/2016 o Município Exequente impugnou a oposição, afirmando que 

“a Fazenda Municipal faz suas notificações com base nos dados 

cadastrais que possui, e no caso, o endereço para o qual foram enviadas 

as notificações administrativas é o mesmo do endereço judicialmente 

apresentado, onde foram efetivadas todas as determinações judiciais. 

Constitui ônus do Executado afastar a presunção de certeza e liquidez da 

CDA, a qual preencheu todos os requisitos legalmente exigidos.”, sic ID 

1478158. Em 02/08/2018, 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 termo “NEGOCIAÇÃO 340918 Contribuinte 

318935, valor total recebido R$ 2.321,78-”, inclusive contendo recebimento 

da CDA 1325136 não incluída na exordial destes autos eletrônicos (ID 

14516092). 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]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) 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, DECLARO prejudicada a 

EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE oposta pela Executada, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, DECLARANDO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado após a distribuição da ação e oposição da 

exceção. 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, 09 de agosto 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: 0502899-80.2015.8.11.0041

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502899-80.2015.8.11.0041 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:52:58 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA - Contribuinte 

318935 CNPJ nº 02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012/740209; 

2013/842659; 2014/1069619 e 2015/1226266. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.45.026.0206.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.245,45 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 do imóvel 

de . Foi determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Em 08/04/2016 a Executada opôs EXCEÇÃO DE 

PREEXECUTIVIDADE, alegando “a NULIDADE DA CDA, e a NULIDADE DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO por falta de notificação da Executada e de 

defesa prévia nos autos, determinando assim o imediato arquivamento e 

baixa da execução fiscal respectiva.” sic, ID 700952. Com vista dos autos, 

em 24/06/2016 o Município Exequente impugnou a oposição, afirmando que 

“a Fazenda Municipal faz suas notificações com base nos dados 

cadastrais que possui, e no caso, o endereço para o qual foram enviadas 

as notificações administrativas é o mesmo do endereço judicialmente 

apresentado, onde foram efetivadas todas as determinações judiciais. 

Constitui ônus do Executado afastar a presunção de certeza e liquidez da 

CDA, a qual preencheu todos os requisitos legalmente exigidos.”, sic ID 

1478158. Em 02/08/2018, 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 termo “NEGOCIAÇÃO 340918 Contribuinte 

318935, valor total recebido R$ 2.321,78-”, inclusive contendo recebimento 

da CDA 1325136 não incluída na exordial destes autos eletrônicos (ID 

14516092). 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]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) 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, DECLARO prejudicada a 

EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE oposta pela Executada, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, DECLARANDO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado após a distribuição da ação e oposição da 

exceção. 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, 09 de agosto 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37236 Nr: 3437-24.2017.811.0082

 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: DIVADIR DE PIERRI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: barbara ferreira araujo - 

OAB:20170/O, Divanir Marcelo de Pieri - OAB:5698-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, evidenciado a falta de uma das condições da ação, qual 

seja, interesse processual, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais), nos temos do §8º do art. 85, do 

CPC/2015.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41538 Nr: 2438-37.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano, DIRETOR DA DIRETORIA TÉCNICA DE OBRAS E 

SERVIÇOS, Prefeitura Municipal de Cuiabá/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ARAVECHIA 

PAMITESTA - OAB:299.951/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como trazer uma cópia da inicia (04), bem como 

depositar o valor de R$ 101,61 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça OMAR WAYDE GONÇALVES, Banco CREDIJUD, Banco: 

756, Agência 4256, Conta Corrente 1484-2, CPF: 338.983.166-53, não 

podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que 

cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41618 Nr: 2496-40.2018.811.0082
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 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: ARI HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$67,74 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça José Reinaldo Mendes dos Santos, Conta banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente: 7864-6 CPF: 161-746-231-49 Fone: 

99286-9533, não podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais 

de justiça que cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31751 Nr: 1295-18.2009.811.0053

 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): FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6576

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que impulsiono os 

autos para intimar a parte requerida a manifestar sobre a proposta de 

honorarios do perito no pazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38828 Nr: 710-58.2018.811.0082

 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: FRANCISCO EUGENIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: FRANCISCO EUGENIO

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Cuida-se de ação anulatória proposta FRANCISCO EUGENIO, qualificado 

nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos 

do auto de infração n. 129398 e, no mérito pede a confirmação da liminar.

Alega, em síntese, que foi autuado pelo órgão ambiental por não atender 

as exigências da notificação n. 13004. Contudo, informa que não recebeu 

a referida notificação, tendo tomado ciência quando do recebimento do 

auto de infração, oportunidade em que apresentou defesa administrativa.

 Aduz que não foi notificado para apresentar alegações finais, sendo 

proferida decisão administrativa minorando o valor da multa para R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Além disso, informa que a decisão foi 

publicada em nome do procurador do requerente, que deixou de 

apresentar recurso junto ao CONSEMA.

Assim, diante da iminência de sofrer prejuízos com a cobrança da multa 

oriunda do auto de infração n. 129398, pede a concessão da tutela de 

urgência para suspender os efeitos do referido auto de infração e, ao 

final, requer a confirmação da liminar.

A inicial encontra-se instruída com os documentos de fls. 12/51.

Instado a respeito da pretensão liminar, o Estado de Mato Grosso se 

manifestou às fls. 53/59. Em síntese, sustenta que não restaram 

demonstrados os requisitos para a concessão da medida liminar 

pretendida, notadamente a probabilidade do direito sustentado, bem como 

informa que as obrigações constantes na notificação n. 13004 prescindem 

de notificação prévia. Nesses termos, pugna pelo indeferimento do pleito 

liminar.

 É o relatório.

 DECIDO.

Trata-se de pedido liminar objetivando a suspensão da exigibilidade do 

crédito, independente do depósito exigido no inciso II art. 151 do Código 

Tributário Nacional.

Cabe ressaltar que a Lei de Execução Fiscal não faz qualquer distinção 

entre a dívida ativa tributária e a não-tributária quanto à forma de sua 

cobrança. Confira-se:

 “Art. 2° - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 

tributária e não-tributária na Lei n°4.320, de 17 de março de 1964, com as 

alterações posteriores, que estatui normas de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal.”

Dessa forma, em se tratando de medida destinada à suspensão da 

exigibilidade de débito com a Fazenda Pública, por analogia, aplica-se o 

artigo 151.

No caso, o requerente não quis se valer da opção de depositar em juízo o 

valor do crédito cobrado para obter a suspensão de sua exigibilidade, nos 

termos previstos no inciso II, do art. 151, do CTN.

 Assim, passo a analisar se está presente uma das demais hipóteses 

previstas no art. 151 do CTN, a ensejar o deferimento do pedido liminar.

Para a concessão da tutela provisória de urgência (medida liminar), devem 

concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 

300, do CPC/2015).

 Não obstante os argumentos despendidos pelo requerente, em análise 

sumária, própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos 

que acompanham a inicial, a boa aparência do direito do requerente e a 

razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.

O requerente sustenta que foi autuado pelo órgão ambiental por não 

atender as exigências da notificação n. 13004 e que de acordo com a 

cópia extraída do processo administrativo, a referida notificação teria sido 

enviada por AR. No entanto, informa que não recebeu a notificação, de 

modo que tornaria nulo o auto de infração n. 129398.

Analisando os documentos que instruem a inicial, verifica-se que não foi 

juntada cópia integral do processo administrativo, não sendo possível 

verificar se o requerente de fato não recebeu a notificação.

Com efeito, somente mediante a cópia integral do processo administrativo 

(devidamente numerado pelo órgão ambiental), seria possível extrair três 

situações: ausência de AR, devolução do AR sem recebimento do 

destinatário ou AR recebido pelo destinatário.

 Por outro lado, o requerente também não juntou nos autos os documentos 

exigidos na notificação, quais sejam: cadastro ambiental rural e 

licenciamento ambiental único, demonstrando que de fato cumpriu as 

obrigações.

Desse modo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase processual, a 

alegada irregularidade que deu ensejo à lavratura do auto de infração, 

situação que afasta a alegada existência da probabilidade do direito a 

ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Cite-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal. Atente-se que a citação deverá ser 

efetivada por mandado (art. 222, “c”, do CPC).

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do 

disposto no art. 334, §4º, inciso II, do CPC-2015.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 29 de maio de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8020 Nr: 676-35.2008.811.0082

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - 

SANECAP, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, CAB CUIABÁ S/A - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 334 de 552



CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9494, Fernanda Cristina Perin Câmara - OAB:17.014, Gisela 

Alves Cardoso - OAB:7725, Joanir Maria da Silva - OAB:2.324, Paulo 

Emílio Magalhães - OAB:3.632

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a requerida CAB CUIABÁ, na pessoa de 

seu representante legal, Gisela Alves Cardoso OAB/MT 7.725, para 

ciência de que foi concedido dilação do prazo para manifestar-se sobre o 

laudo pericial.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24723 Nr: 1116-21.2014.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPX CUIABÁ COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME, 

PIERRE FRANÇOIS AMARAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:6624

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VPX CUIABÁ COMERCIO DE PNEUS 

LTDA-ME, CNPJ: 17161417000139. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR O EXECUTADO ACIMA QUALIFICADO, PARA TOMAR 

CIÊNCIA DA PENHORA QUE RECAIU SOBRE BENS DE SUA 

PROPRIEDDADE, ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. CONSTANTE DE: 

I/HYUNDAY VERACRUZ 3.8V6, PLACA NPK-9630, BEM COMO PARA, 

QUERENDO, APRESENTAR EMBARGOS NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS.

Despacho/Decisão: Vistos.1.INDEFIRO o pedido de pagamento de 

diligência formulado pelo Sr. Oficial de Justiça à fl. 96, tendo em vista que 

a Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, por meio do Ofício 

Circular n. 213/2017-CGJ, determinou que os Oficiais de Justiça cumpram 

mandados nos processos que envolvam à Fazenda Pública, sem o 

recolhimento antecipado de diligência, em razão da decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça que suspendeu a medida liminar proferida nos 

autos do Agravo Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000.2.DEFIRO 

o pedido do exequente de fl. 98/99, por conseguinte, DETERMINO a 

intimação do executado por edital para, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias.3.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 19 

de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018

Eliana Montilha dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 338162 Nr: 19823-31.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JUNIOR BARBOSA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a advogada de defesa, ELIDIA PENHA GONÇALVES 

OAB/MT 2.886-A para que se manifeste na fase do art. 422 do Código de 

Processo Penal, no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390081 Nr: 3500-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO TITITO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246, Kaio Gabriel P Gomes - OAB:24463/O, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 Vistos, etc.

Ante a obediência aos princípios da ampla defesa e o contraditório, 

homologo o PAD constante dos autos.

Salienta-se que a posse de celulares em unidade prisional é falta grave, 

conforme recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de nosso Estado, 

verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – POSSE DE APARELHOS 

CELULARES E DROGAS DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - 

FALTA RECONHECIDA E ANOTADA – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DE 

PRAZO PARA SE CONCEDER PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - 

POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza falta grave a 

posse de aparelhos celulares e substâncias entorpecentes dentro do 

estabelecimento prisional, por se tratar de aparelho que possibilita a 

comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. O 

cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado acarreta 

o reinício da contagem do prazo para se conceder a progressão de 

regime, iniciando-se o novo período aquisitivo a partir da data da última 

infração disciplinar. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, AGEXPE 60028/2015, JULGADO EM 18/08/2015, 

PUBLICADO NO DJE 21/08/2015)

Desta feita, declaro a perda de 1/3 dos dias remidos até a data da 

infração, bem como, determino a elaboração de novo cálculo de pena, 

fazendo constar a data de 14/02/2018, como data base para obtenção de 

novos benefícios.

Elabore-se novo cálculo de pena.

Após, às partes para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 89637 Nr: 9363-92.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO EUFRAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Reitere-se vista dos autos ao Ministério Público, para que tome ciência 

acerca da certidão de trânsito em julgado de fls. 540.

Com o retorno, à Defensoria Pública, a fim de que manifeste sobre o 

cálculo encartado aos autos.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391348 Nr: 20920-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK MUCUTA MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de execução penal que tramita em desfavor de ERICK MUCUTA 

MESSIAS.

Às fls. 324/327 a defesa do recuperando requereu a extinção da 

punibilidade em relação à guia de fl. 303, a fim de que seja considerado o 
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tempo de prisão cautelar (08.11.2013 a 13.12.2013) para cálculo da 

prescrição da pretensão executória, bem como requereu a elaboração de 

novo cálculo atualizado de pena.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pleito defensivo (fls. 331/332).

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, entendo que o pedido formulado pela defesa não 

merece deferimento, uma vez que não coaduna com o entendimento 

sedimentado pelo STJ, já que o período de prisão provisória do réu é 

levado em conta apenas para desconto da pena a ser cumprida 

(detração), sendo irrelevante para a contagem do prazo prescricional.

 Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

Ementa: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO 

DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. 

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. O cálculo da prescrição pela pena residual, 

conforme prevê o art. 113 do Código Penal , limita-se às hipóteses de 

evasão e de revogação do livramento condicional. Não é possível, 

portanto, a consideração do tempo de prisão provisória para fins de 

contagem do prazo prescricional, pois o citado dispositivo deve ser 

interpretado restritivamente (Precedentes do STF e do STJ). Recurso 

ordinário desprovido. (STJ- Recurso Ordinário em Habeas Corpus RHC nº 

67403 DF 2016/0020876-2 (STJ)- data de publicação: 31.03.2017).

Diante disso, sem mais delongas, em consonância com o parecer 

ministerial de fls. 331/332, indefiro o pedido formulado pela defesa do 

recuperando para reconhecer a extinção da punibilidade em relação à guia 

de fl. 303.

Intime-se a defesa da presente decisão.

Por fim, determino sejam cumpridas as determinações contidas na decisão 

de fl. 301.

Após, dê-se nova vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 417085 Nr: 22264-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Vinicius Paes de Souza, na qual cumpre 

a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão.

2. Inserção no regime semiaberto no dia 16.03.2016 (fl. 60/64).

3. Parecer ministerial para retificar o cálculo de pena de fl. 81, que deixou 

de descontar os dias interrompidos do cálculo.

 4. Instada, a defesa nada argumentou, se resumindo a pugnar pela 

homologação do cálculo e progressão ao regime aberto.

5. É o relato. Decido.

6. De proêmio, determino seja elaborado novo cálculo de pena, 

computando-se os períodos de interrupção, o quais, muito embora 

discriminados, não foram considerados no cálculo impugnado pelo 

parquet.

7. Na sequência, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação 

quanto ao cálculo e progressão de regime.

8. Sem prejuízo, vislumbrando o cálculo realizado pelo Ministério Público, 

verifica-se que o recuperando já atingiu o lapso temporal necessário à 

progressão de regime.

9. Diante disso, desde já designo audiência admonitória para o dia 

12.09.2018, às 14h00min.

10. Intime-se o recuperando.

11. Ciência ao Ministério Público e à defesa.

12. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 433530 Nr: 9543-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNISSON IGOR DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Vistos, etc.

1. Inicialmente, para que haja o correto prosseguimento da pena a ser 

executada e diante das 02 guias juntadas aos autos (fls. 04 e 70), 

tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se 

reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com 

fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas 

impostas ao recuperando, as quais totalizam 22 anos de reclusão.

2. Ademais, segundo consta dos demais documentos que instruem o 

processo, notadamente o auto de prisão em flagrante delito juntado a f. 09, 

a prisão do recuperando ocorreu em 28.07.2015.

 3. Assim, analisando os elementos supra, verifica-se que até a data da 

juntada da última guia (05.07.17 – f. 112), o apenado cumpriu 01 ano, 11 

meses e 08 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 20 anos e 22 dias 

de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 

2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da 

reprimenda.

4. Fixo o dia 28.07.2015 (prisão) como data-base para a concessão de 

eventuais benefícios.

5. Elabore-se cálculo de pena atualizado, utilizando-se, para tanto, os 

apontamentos acima mencionados.

6. Oficiem-se aos Juízos da 1ª e 4ª vara criminal desta comarca 

solicitando as guias de execução definitiva concernentes às condenações 

proferidas nos autos das ações penais/cód. 381886 e 413744, 

respectivamente.

7. Oficie-se ao diretor da PCE/MT, solicitando o envio do atestado de 

trabalho original do reeducando, relativo ao período de setembro/17 a 

março/18, no prazo de 10 dias.

8. Após, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública e, em seguida, ao 

Ministério Público para manifestação sobre o cálculo de liquidação de 

pena, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ, com 

posterior conclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 57612 Nr: 7048-62.2004.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANT'ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDA NONATA DE JESUS 

ARAUJO BORGES - OAB:4083

 VISTOS,

 1. Em consonância com o parecer ministerial retro, declaro remidos 14 

(catorze) dias da pena imposta ao reeducando, em face dos 43 (quarenta 

e três) dias trabalhados, no período de novembro/2017 a dezembro/2017, 

conforme atestado de fls. 459, cujos dias ainda não foram declarados 

remidos em decisões anteriores.

 2. Após atualizado o cálculo, dê-se vista às partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 377228 Nr: 18698-57.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL RAMIRES MONTEZUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vistos, etc.1.Inicialmente, ainda que haja despacho pendente de 

cumprimento, mas a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser 

executada e, diante das 02 guias juntadas aos autos (fls. 05 e 76), 

tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se 

reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com 

fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas 

impostas ao recuperando, as quais totalizam 10 anos e 08 meses de 

reclusão.2.Ademais, segundo consta dos demais documentos que 

instruem o processo, notadamente o auto de prisão em flagrante delito 

juntado a f. 09, a última prisão do recuperando ocorreu em 02.02.2016. 

3.Assim, analisando os elementos supra, verifica-se flagrante delito – 

02.02.16 – e a juntada da guia de execução provisória – 02.09.16) nos 

autos da ação penal registrada com o código n.º 427942, resultando no 

cumprimento total de sua pena em 10 meses e 10 dias, restando-lhe, 

portanto, 09 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, motivo pelo qual, nos 
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termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o 

regime fechado para o cumprimento da pena cumprido e o restante da 

pena a ser executada e a fração de 1/6, constata-se que o requisito 

objetivo foi implementado em 01.08.17.6.Designo audiência admonitória 

para o dia 05.09.2018.7.Requisite-se o reeducando.8.Oficie-se ao diretor 

do estabelecimento prisional, solicitando atestado de comportamento e 

exame psicossocial do reeducando.9.Oficie-se ao Juízo da 5ª vara 

criminal desta comarca, solicitando a guia de execução definitiva 

concernente à condenação proferida nos autos da ação penal registrada 

com o código n.º 427942.10.Elabore-se cálculo de pena atualizado, 

utilizando-se, para tanto, os apontamentos acima mencionados.11.Após, 

dê-se vista dos autos à Defensoria Pública e, em seguida, ao Ministério 

Público para manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena, nos 

termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 502033 Nr: 41060-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSUÉ RODRIGUES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão de Intimação

Intimo o Requerente para tomar ciência acerca da resposta prestada pela 

SEJUDH/MT à fl. 14.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 534633 Nr: 26346-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RODRIGO CADEMARTORI LISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEMILA MELLO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ PONTAROLLI - 

OAB:47488/ PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR, THIAGO LUIZ PONTAROLLI - OAB/PR 47488

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DESPACHO:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para tomar ciência e manifestar quanto ao R. Despacho de 

fls. 07/11, proferido nos autos da ação penal, abaixo transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Trata-se de Exceção de Suspeição 

arguida pelo acusado RODRIGO CADEMARTORI LISE, por intermédio de 

advogado constituído especialmente para tanto, ao argumento, em suma, 

de que esta magistrada estaria com indisposição em relação aos 

defensores dos réus, uma vez que, na fase do artigo 402 do CPP, 

determinou que a intimação fosse realizada com letras maiúsculas e, 

ainda, por ter acolhido um pedido formulado pelo Ministério Publico, em 

sede de alegações finais. O presente feito foi autuado em apartado e 

apensado aos autos principais. Após, vieram-me conclusos. É a síntese 

do necessário.

DECIDO. De início, necessário se faz compilar a decisão mencionada pelo 

excipiente, em que, a seu ver, denotaria a imparcialidade desta 

magistrada. “[...] Vistos. Em plena época da internet, os doutos 

advogados, que tem acesso indiscriminado às redes sociais e ao site do 

TJMT, átrio do fórum (onde estão afixadas as publicações e intimações 

dos atos processuais), sustentam não terem sido intimados para a fase do 

artigo 402 do CPP. Pois bem. Determino a intimação em letras maiúsculas 

dos respectivos advogados para a referida fase do artigo 402 do CPP, no 

prazo mencionado no respectivo dispositivo, sucessivamente, para cada 

um. A Secretaria devera fazer carga aos causídicos de todos os volumes 

dos autos de ação penal e da copia do relatório gerado pelo departamento 

de controle de arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado 

(pasta rosa), providenciando uma copia deste ultimo para arquivo na 

secretaria da terceira vara. Devera ser observado que deverá constar os 

nomes de todos os advogados e correspondentes substitutos com 

reserva de poderes, a fim de evitar quaisquer alegações por parte dos 

mesmos. Determino também, seja providenciada copia integral deste feito, 

para fins de imediato cumprimento do pedido ministerial constante do item 

13 de fls. 3048, com urgência, visando ressarcimento ao erário. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência. [...]” Pois bem. Esclareço que a 

decisão acima se deu em razão dos pedidos formulados, em sequencia, 

pelas Defesas técnicas dos acusados JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO, DIOGO IBRAIM CAMPOS, RODRIGO CADMARTORI LISE, 

PHELIPE POMMOT MAIA e DANIEL DE QUEIROZ MACIAL, onde insistiam no 

argumento de não terem sido intimados para se manifestaram na fase do 

artigo 402 do CPP, inobstante existir nos autos edital de intimação 

atestando o contrário (fls.3.060). Assim, com escopo de evitar eventual 

alegação de nulidade e obstar outros pedidos nesse sentido, que estavam 

procrastinando o andamento do feito, pois eram formulados em sequencia, 

mesmo após decisão enfrentando tal matéria (fls.3.298 e 3.341/3.342), foi 

determinada, novamente, a intimação dos nobres causídicos para se 

manifestarem na fase do artigo 402 do CPP, contudo, com a observação 

que fosse realizada em letras maiúsculas, haja vista que as Defesas 

estavam alegando - insistentemente e sequencialmente - a falta de 

intimação, apesar de terem sido devidamente intimadas para tanto. O 

simples fato de ter determinado que a intimação fosse realizada em letras 

maiúsculas, não denota, de maneira alguma, a suposta “ausência de 

imparcialidade” sustentada pelo excipiente, mesmo porque isso somente 

ocorreu para evitar novas e insistentes suscitações de nulidade – repito - 

que vinham adiando o deslinde da ação penal (dentre outros expedientes 

utilizados pelas Defesas com tal finalidade), dado que tal matéria já havia 

sido enfrentada em duas oportunidades e as Defesas técnicas não 

apresentavam suas alegações finais, malgrado o Ministério Público tivesse 

apresentado a sua e já suplantada a fase do artigo 402 do CPP e 

houvesse, por duas vezes, publicações intimando os advogados para que 

apresentassem seus respectivos memoriais finais. A propósito, destaco 

que a última intimação para as partes manifestarem na fase do artigo 402 

do CPP restou devidamente publicada no DJE, no dia 17/07/2018, todavia, 

até a presente data, não aportou aos autos da ação penal qualquer 

manifestação dos acusados em resposta, exceto a presente exceção de 

suspeição, o que só vem a reforçar que a verdadeira intenção deste 

expediente é procrastinar o andamento do feito. De igual modo, a 

determinação de extração de cópia integral dos autos, atendendo um 

pedido ministerial, não gera qualquer situação de suspeição ou de 

julgamento antecipado, pois o requerimento do Ministério Público deu-se, 

tão somente, com a finalidade de encaminhar as cópias a Procuradoria do 

Estado para providências necessárias ao ressarcimento do erário, na 

esfera cível. Como se sabe, vige em nosso ordenamento jurídico a 

chamada independência das instâncias, por meio do qual um mesmo fato 

pode gerar responsabilidades nas searas penal, civil e administrativa, 

sendo estas esferas do direito em regra autônomas e independentes para 

decidir as situações que lhes forem apresentadas. Vê-se, portanto, que 

os argumentos apresentados pelo excipiente são totalmente infundados, 

bem como que sua intenção com a presente exceção de suspeição é, em 

verdade, suspender e procrastinar o andamento do feito. É importante 

mencionar ainda, que esta magistrada sempre teve uma boa relação 

profissional e de cordialidade com o advogado que sempre patrocinou e 

patrocina o excipiente, qual seja, Dr. Ricardo da Silva Monteiro. Tanto é 

assim, que não foi o referido causídico que formulou a presente exceção 

de suspeição, mas outro advogado, constituído especialmente para essa 

finalidade (fls.04), o que denota não existir qualquer animosidade por parte 

desta magistrada com relação aos advogados, pois, contrario fosse, teria 

o próprio Dr. Ricardo Monteiro assinado a presente exceção, mormente 

porque não renunciou os poderes a ele conferidos pelo acusado 

RODRIGO CADEMATORI LISE e, com certeza, continuara a patrocinar a 

Defesa do réu, haja vista que sempre o defendeu desde o inicio da ação 

penal. Deveras, é de causar estranheza a constituição de outro 

advogado, especialmente para arguir exceção de suspeição, quando o 

advogado originário, que sempre patrocinou a Defesa do acusado, não 

renunciou o mandato a ele conferido. Provavelmente, o causídico originário 

não desejou subscrever o presente expediente porque sabe que esta 

magistrada não possui qualquer indisposição para com ele e demais 

advogados. Ademais, caso essa magistrada tivesse qualquer animosidade 

ou indisposição com qualquer advogado já teria se dado por suspeita. Por 

essas considerações, tem-se que a presente exceção de suspeição não 
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passa de mais um medida protelatória visando a prescrição, expediente 

que vem sendo manejado desde a soltura dos acusados, tudo em vista a 

eximir-se da responsabilidade penal. Se acaso tivesse ocorrido qualquer 

nulidade processual ou suspeição desse Juízo, por certo, o Egrégio 

Tribunal já teria reconhecido tal fato, porque a cada decisão proferida, os 

acusados impetram medida junto ao Tribunal visando travar o regular 

andamento do feito. Isto posto, considerando que os argumentos do 

excipiente não se encaixam em nenhum dos dispositivos processuais que 

se referem ao cabimento da exceção de suspeição (art.252 e 254 do 

CPP), bem como, por ter a presente exceção evidente caráter protelatório, 

a REJEITO, com fulcro no § 2º, do artigo 100 do CPP. Incabível a 

suspensão do feito principal ( ação penal sob código 125648), nos termos 

do artigo 102 do CP. Após a intimação das partes, remeta-se a presente 

exceção de suspeição ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com as minhas homenagens, anotando-se e certificando-se nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365568 Nr: 5424-26.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLITON DA COSTA SOUZA, Cpf: 

73200700149, Rg: 14939843, Filiação: Widson de Oliveira Souza e Mirian 

Lucia da Costa, data de nascimento: 16/11/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, entregador, Telefone 3653-2701/993430747. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, BEM COMO SEUS 

SUCESSORES, PARA QUE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTE 

JUNTO AOS AUTOS, DOCUMENTO QUE COMPROVE A PROPRIEDADE DO 

VEÍCULO APREENDIDO,01 (UM) VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI, COR 

PRETA, PLACA JYK-3530, PARA POSTERIOR LEVANTAMENTO DA 

IMPORTÂNCIA DEPOSITADA

Resumo da Inicial: No dia 21 de janeiro de 2014, por volta das 13h00min, 

no Posto 10, situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, bairro 

Bosque da Saúde, nesta capital, o denunciado Welliton da Costa Souza, 

subtraiu para si objetos pessoais, e ao ser abordado pela vítima Davi de 

Oliveira, empregou grave ameaça, a fim de assegurar a detenção de tais 

objetos.

Despacho/Decisão: INQUÉRITO Nº: 5424-26.2014.811.0042 (Código: 

365568)Vistos.Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido de 

restituição manuscrito do valor auferido pelo leilão do veículo 

Toyota/Corolla XE, cor reto, placa JYK-3530 pelo causídico do acusado 

WELLITON DA COSTA SOUZA (fl. 19).Em que pese os argumentos da 

defesa, verifica-se que não há nos autos prova incontroversa do real 

proprietário do veículo Toyota/Corolla XE, cor reto, placa JYK-3530 

apreendido nos autos.Assim sendo, INDEFIRO, o pedido de restituição de 

fls. 788 e 804, uma vez que não restou comprovada a propriedade, 

ademais o acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme 

a própria afirmação da defesa.Todavia, intime-se o acusado e seus 

sucessores por edital, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

junto aos autos, documento que comprove a propriedade do veículo 

apreendido, para posterior levantamento da importância depositada. 

Apresentado o referido documento e certificada a propriedade, 

retornem-me conclusos.Caso extrapolado o prazo, não comparecendo o 

réu ou seus sucessores e com fundamento no § 2º do art. 89, da Lei 

9.099/95, DECLARO O PERDIMENTO do valor depositado nos autos, com a 

reversão ao juízo da 2ª Vara Criminal, para posterior destinação, na forma 

da Resolução n.º 154/2012 do CNJ.Ademais, concernente aos objetos 

encaminhados a este Juízo, conforme ofício de fl. 281, DECLARO o 

perdimento de quaisquer bens que não foram reclamados. Se as 

apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua 

destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor econômico, 

proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo conforme 

previsto na CNGC.Intimem-se.Às providências.Cuiabá-MT, 07 de agosto de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 14 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 531359 Nr: 23160-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA CRUZ PACHECO, JOSÉ 

FRANCISCO DA SILVA, VALDEVINO NUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 Vistos etc.I - Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do 

artigo 395 do mesmo Codex.II - Citem-se os acusados para, no prazo de 

10 (dez) dias, responderem à acusação.Colacione no mandado a 

advertência de que os denunciados, em sua resposta, poderão arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, CPP).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529070 Nr: 20841-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI MARCOS PEREIRA SOUZA, MARCO 

AURELIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Ferreira 

Marques - OAB:19486/O

 Intimar a defesa dos Réus, para que apresente resposta acusação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522057 Nr: 14032-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA AMORIM SAMPAIO 

- OAB:23515/0

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

NELSON RODRIGO AMORIM MOREIRA
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Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 515385 Nr: 7820-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO RENATO DUQUE PAES, RENAN 

BERNARDO DOS SANTOS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402

 Vistos,

 I – Designo audiência para dia 20.09.2018 às 14h00 para oitiva da vítima e 

interrogatório dos réus.

II – Intimem-se e requisitem-se.

III – Saem os presentes intimados.

IV – Considerando que o acusado Renan foi colocado equivocadamente 

em liberdade pela Segunda Vara Criminal desta Capital, determino seja 

restabelecida a prisão, com expedição de novo mandado para a 

segregação, devendo o mesmo ser intimado para a audiência designada 

no item I, no mesmo ato.

V – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

JACKELINE M. M. PACHECO

 Advogada de defesa (Hugo)

LUIS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Renan)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387825 Nr: 1906-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:

 Intimar a defesa do réu CLAUDINEI MENDES DE SOUZA para, no prazo 

legal, manifestar-se na fase do art. 402, do Código de Processo Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 531359 Nr: 23160-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA CRUZ PACHECO, JOSÉ 

FRANCISCO DA SILVA, VALDEVINO NUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 Intimo o advogado Dr. Ademir Rosa Gomes, para no prazo de 24 horas 

proceder a devolução autos, sob pena de busca e apreensão, por se 

tratar de processo de réu preso e que requer urgencia no seu tramite.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 523866 Nr: 15838-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PADILHA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daniel nascimento ramalho - 

OAB:24405/O

 PROCESSO N.º 15838-44.2018.811.0042 (CÓDIGO: 523866) RÉUS: 

ADRIANO PADILHA DE QUEIROZVistos etc.I - Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.II - Cite-se o 

acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação.Havendo 

nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências para a 

localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – artigo 1.373, 

§ 1°, da CNGC.III - 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, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.IV – Havendo pedido de restituição, por ato 

ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de 

manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao 

gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos 

à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.V – Conste 

no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a restituição 

somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante 

ordem expressa deste juízo, nesse sentido. VI – CERTIFIQUE-SE se há 

laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. Às 

providências.Cuiabá - MT, 18 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.: 344541 Nr: 4760-29.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ALVES DOS SANTOS, GILVALDO 

GOMES DOS SANTOS JUNIOR, BRUNO LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17.634

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 4760-29.2013.811.0042 (CÓDIGO: 344541) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: ANDRÉ ALVES DOS SANTOS 

GIVALDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR BRUNO LUCAS DA SILVA 

SENTENÇA 3. Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério 

Público Estadual para: - EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do acusado ANDRÉ 

ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 107, 

inciso IV, 109, inciso IV, e 115, caput, todos do Código Penal, bem como no 

artigo 61 do Código de Processo Penal; - ABSOLVER o acusado GIVALDO 

GOMES DOS SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos, com fundamento no 

art. 386, VII, do Código de Processo Penal; - CONDENAR o acusado 

BRUNO LUCAS DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime 

descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 70, ambos do Código Penal, 

com a aplicação das atenuantes descritas no art. 65, incisos I e III, alínea 

“d”, do Código Penal. TORNO DEFINITIVA a pena do réu BRUNO LUCAS DA 

SILVA, qualificado nos autos, de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 

(vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor 

do dia-multa no mínimo legal. Ante a pena aplicada ao acusado na prática 

de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da 

pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 8. 

Deliberações Finais: Não há objetos pendentes de destinação, conforme 

certidão de fl. 74. Intimem-se as vítimas, conforme determinação constante 

no artigo 201, § 2º do Código de Processo Penal. Isento os acusados do 

pagamento das custas e despesas processuais. Eventual detração será 

realizada pelo juízo da execução. Com o trânsito em julgado, expeça-se 

guia para a execução da pena, instruindo-a com as peças necessárias, 

nos termos do que dispõe a CNGC. Após, comunique-se a condenação via 

sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 347642 Nr: 8394-33.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YANAI SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:

 PROCESSO CRIME N°: 8394-33.2013.811.0042 (Código: 347642)

Vistos etc.

Concernente aos objetos encaminhados a este Juízo conforme ofício de fl. 

86, DECLARO o perdimento de quaisquer bens que não foram reclamados. 

Se as apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino 

a sua destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor 

econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo 

conforme previsto na CNGC.

Às providências.

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 527346 Nr: 19268-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON HERNANDES NASCIMENTO, JEAN 

RICHARD GARCIA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILTON FERREIRA DE 

AMORIM - OAB:OAB/MT 23886/0

 Dessa forma, com fulcro no art. 580 do CPP, INDEFIRO o pedido formulado 

pela defesa do réu JEFERSON às fls. 135/138.Tendo em vista que 

inexistem nos autos elementos de convicção capazes de levar a 

absolvição sumária dos (a) acusados (a) (CPP/art. 397), designo o dia 25 

de setembro de 2018, às 14h, para audiência de instrução e julgamento. 

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.Na audiência de instrução e julgamento 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, 

o(a)(s) acusado(a) (artigo 411 do CPP).Advirtam as testemunhas que a 

ausência ensejará na condução coercitiva, mediante requisição à 

autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio de 

força pública, além da multa prevista no artigo 458 e §2º do artigo 436 do 

CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do 

processo penal por crime de desobediência e condenação ao pagamento 

das custas da diligência (artigo 219, CPP).Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) que residem fora 

da Comarca pelo Juízo deprecado, intimando-se as partes de seu envio.No 

mais, proceda-se a retificação do traslado do Auto de Prisão em Flagrante 

Cód. 526045, uma vez que restou faltando documentos de significativa 

pertinência a estes autos.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se. Às 

providências.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 14 de agosto 

de 2018. SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 480921 Nr: 20686-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVARES DA SILVA, JHONATHAN 

FERNANDES VARANDA DE SOUZA, IURY ANTONIO MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO 

PREVENTIVA do réu IURY ANTONIO MAGALHÃES, nos moldes já 

delineados, deixando de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas 

da prisão e previstas na Lei nº 12.403/2011 porque, ao que parece, 

incabíveis ao caso, pelo menos por ora, devendo o réu permanecer 

recolhido até ulteriores deliberações.No mais, cumpra-se o Sr. Gestor o 

necessário visando a realização da audiência designada.Intime-se. Ciência 

ao MP. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 527346 Nr: 19268-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON HERNANDES NASCIMENTO, JEAN 

RICHARD GARCIA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILTON FERREIRA DE 

AMORIM - OAB:OAB/MT 23886/0

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 25/09//2018, AS 14 HORAS, NA 

SALA DE AUDIÊNCIAS DA 5ª VARA CRIINAL DE CUIABÁ-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 533258 Nr: 24998-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE PATRICIA SILVA ALFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Certifico que, conforme decisão de fls. 12, foi designada audiência para o 

dia 20/08/2018 às 13h30 min, para inquirir a testemunha.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 522163 Nr: 14134-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SEBASTIÃO DA SILVA, GLEISON 

ZANDA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21.460/MT

 Certifico que,conforme decisão de fls. 36, fo idesignada audiência para o 

dia 27/08/2018 às 16h30 min, para inquirir a vitima.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 367049 Nr: 7018-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ, 

RAFAEL ALEXANDRE ALVES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOEL FELICIANO MOREIRA 

- OAB:6833/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ, qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, §3º, segunda 

parte, na forma tentada (art. 14, CP), todos do Código Penal. Outrossim, 

ABSOLVO o acusado RAFAEL ALEXANDRE ALVES SANTANA haja vista 

não haverem provas cabais de que ele seria de fato o coautor no crime 

ora apurado, o que faço fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de 

Processo Penal..Na primeira fase, pelos mesmos motivos supra 

delineados, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, em 20 (vinte) anos 

e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço 

a atenuante da confissão e menoridade relativa, porém deixo de minorar a 

pena, pois incide no caso em apreço a vedação da Súmula 231 do STJ 

.Não existem agravantes.Na terceira fase, observo que não há causa de 
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diminuição ou aumento.Por final, em razão da tentativa (art. 14, II, CP), 

reduzo a pena em 1/3 (um terço), considerando a distância da 

consumação e a participação do sentenciado no crime, totalizando 13 

(treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor 

de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo 

vigente.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 nº 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do 

Estado/MT.O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o 

FECHADO, consoante disposto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código 

Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 151661 Nr: 19199-84.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER SANTOS SOUZA, ZAQUEU CASTILHO 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, PABLO PINHEIRO 

MARQUES - OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - 

OAB:22973/O

 INTIMO O ADVOGADO DR. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA PARA 

DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 151661, RETIRADOS EM CARGA, NA 

DATA DE 02/08/2018, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, SOB 

PENA DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 364039 Nr: 3589-03.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CÉSAR FRANCISCO PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 DESPACHO

Vistos em correição.

Autos em regular andamento.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 495867 Nr: 35113-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY DE MOURA ALBUEZ, ALEXANDRE 

SOARES DE LIMA, VICTOR HUGO QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 Processo Crime nº. 35113-13.2017.811.0042 – Cód. 495867

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 228, redesigno o dia 28/08/2018 às 

13h45min para audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de agosto de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 371536 Nr: 12178-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO SIRUGI BELLUSCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT

 Processo Crime nº. 12178-81.2014.811.0042 – Cód. 371536

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno o dia 

23/10/2018 às 14h45min para audiência de instrução e julgamento.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 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: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT

 Processo Crime nº. 15806-49.2012.811.0042 – Cód. 334986

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno o dia 

18/10/2018 às 13h45min para audiência de instrução e julgamento.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 348612 Nr: 9517-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELINI SALES JUNIOR, DIORAN ATAIDE 

PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ANDRE LASCH - 

OAB:4324/MT, ERLON SALES - OAB:16094

 Processo Criminal nº. 9517-66.2013.811.0042

Vistos etc,...

Considerando que a defesa do acusado Beline juntou aos autos endereço 

atualizado das testemunhas, expeça-se o necessário para intimação de 

todas as testemunhas devendo observar os endereços informados às fls. 

164/165.

Quanto ao requerimento da defesa para condução coercitiva da 

testemunha Alberto Nakamura, entendo que não merece acolhimento, eis 

que a testemunha não foi pessoalmente intimada para a audiência anterior, 

logo, não descumpriu ordem judicial.

No que concerne ao pedido da defesa do acusado Dioran à fl. 163v, julgo 

precluso o direito de apresentar endereço da testemunha, eis que 

decorreu o prazo e não houve manifestação.

Às providências.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 348612 Nr: 9517-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELINI SALES JUNIOR, DIORAN ATAIDE 

PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ANDRE LASCH - 

OAB:4324/MT, ERLON SALES - OAB:16094

 Processo Crime nº. 9517-66.2013.811.0042

Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta para realização de audiências de 

réu preso, redesigno o dia 22/10/2018 às 14h45min para audiência de 

instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de outubro de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 510899 Nr: 3555-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CORSINO DE SOUZA, ANA 

KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA, 

Cpf: 06158026131, Rg: 23275073, Filiação: Marilene Almeida Moraes dos 

Santos e Sebastiao Martins de Siqueira, data de nascimento: 01/06/1994, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), rejunte, Telefone 

9280-9439/9920-9985. 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: Crime ocorrido no dia 24 de janeiro de 2018, tendo o réu 

sido denunciado como incurso nas penas do Art. 155, § 4° , IV, C/C Art.29, 

AMBOS DO CP.

Despacho: Vistos etc,...Diante das tentativas infrutíferas de se proceder a 

citação pessoal da denunciada Ana Karolyne Moraes de Siqueira, 

considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-a por meio de 

edital. No que concerne ao denunciado Emerson Corsino de Souza 

aguarde-se a devolução do mandado. Após, conclusos. 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, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de julho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 504835 Nr: 43828-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAILSON MELLO PEDRO, ERMES APARECIDO 

FRANCISCO REIS, RAY RUAN MORAIS SANTOS, JEFFERSON FRANÇA DE 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Vistos etc,...

Considerando que esta magistrada estará de compensatórias devidamente 

autorizadas pelo Tribunal de Justiça no período de 03 a 06 de setembro de 

2018, redesigno o dia 10/09/2018 às 15h45min para audiência de 

instrução e julgamento.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 341128 Nr: 890-73.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RAMOS GODINHO - 

OAB:18206

 INTIMAR O DR. PAULO RAMOS GODINHO OAB/MT 18.206 DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 

15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 387799 Nr: 1875-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA COSTA LEITE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB Nº 5344 - OAB:5344

 INTIMAR A DRª CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - OAB Nº 5344, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 

2018 ÀS 15:30 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514237 Nr: 6764-63.2018.811.0042

 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): GABRIEL ROCHA DA MATA, GEAN PAULO 

LIMA NASCIMENTO, MAXSUEL ALMEIDA ARAUJO, MIKEIAS WENDEL 

SOUZA MEIRELES, VALTER AUGUSTO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMAR DO CARMO ADORNO 

- OAB:16.247B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALTER AUGUSTO DE JESUS, Cpf: 

06271929125, Rg: 23704500, Filiação: Evanilza Augusta de Jesus e Não 

Declarado, data de nascimento: 04/12/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante de mecânico. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do réu VALTER AUGUSTO DE JESUS 

para comparecimento a audiência de instrução, interrogatório e julgamento, 

que se realizará no dia 06/09/2018, às 14:00 horas

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia (...) VALTER AUGUSTO DE JESUS (...) como incursos nas penas 

do art. 33, caput, da Lei nº 11343/06, e no art. 14, caput, da Lei nº 

10.826/03, praticados na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, ambos 

do Código Penal (...)".

Despacho/Decisão: "(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” 
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contra os denunciados. Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 06/09/2018 às 14:00 horas, para o interrogatório dos acusados, 

inquirição das testemunhas de acusação e defesa.Citem-se os acusados 

dos termos da ação, sendo que em relação ao réu VALTER, por edital, e 

intimem-se da data do interrogatório.Intimem-se as testemunhas arroladas 

pelas partes.Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Requisite-se a apresentação dos acusados GEAN e MAXSUEL 

neste Juízo, para o ato.Procedam-se as devidas solicitações e 

comunicações, consoante previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da 

CNGC/MT, parte judicial.Às providências. Expediente necessário. 

Cumpra-se.

Advertência: 1- O não-comparecimento do(a, s) ré(u, s) à audiência de 

interrogatório, sem motivo justificado, acarretar-lhe(s)-á a decretação da 

REVELIA e conseqüentes efeitos legais; 2- Comparecendo 

desacompanhado(a, s) de advogado, será(ão) o(a, s) ré(u, s) assistido(a, 

s) pelo(a) Defensor(a) Público(a) ou Dativo(a) a ser designado pelo juízo.

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, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Cuiabá, 14 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 509654 Nr: 2409-10.2018.811.0042

 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): THAISA FERNANDA SOUZA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR a ré THAISA FERNANDA SOUZA DE ARAÚJO, portadora do 

RG n. 2033638-1 SSP/MT, inscrita no CPF sob n. 048.397.621-04, filiação: 

Lidia Souza de Araújo, data de nascimento: 17/06/1991, brasileira, natural 

de Cuiabá/MT, residente à Rua F, n° 35, quadra 26, Bairro Milton de 

Figueiredo, em Cuiabá/MT, Atualmente Segregada na Penitenciária 

Feminina Ana Maria do Couto May, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 

11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal. (...) TORNO A PENA 

CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de THAISA FERNANDA SOUZA DE 

ARAÚJO, portadora do RG n. 2033638-1 SSP/MT, inscrita no CPF sob n. 

048.397.621-04, filiação: Lidia Souza de Araújo, data de nascimento: 

17/06/1991, brasileira, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua F, n° 35, 

quadra 26, Bairro Milton de Figueiredo, em Cuiabá/MT, Atualmente 

Segregada na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, no patamar 

de 06 (seis) anos 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e 

cinco) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.Por isso, em observância aos critérios 

previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 

42 da Lei de Drogas e ainda a reincidência da mesma, FIXO o regime 

prisional de início em FECHADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 500147 Nr: 39194-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERNANDO DIAS BOMDESPACHO, 

MAGNA SILVA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa técnica dos 

acusados, à fl. 482, em seus legais e jurídicos efeitos, por ser tempestivo 

(certidão de fl. 484).

Considerando que as razões recursais serão apresentadas na instância 

superior, conforme faculta o artigo 600, § 4º do CPP, depois da juntada do 

mandado de intimação do réu Gustavo, encaminhem-se os autos ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processamento e julgamento do 

recurso.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 385557 Nr: 27623-42.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAFDS, LMDS, ECB, AMdO, SDSF, AMC, 

EDDS, JLDSF, DVDP, DRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - 

OAB:9556/O

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABA - DES. JOSÉ VIDAL

Nona Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos

 14/08/2018

14:56:36

266831

 Dados do Processo:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

 Processo: 27623-42.2014.811.0042 Código: 385557 Vlr Causa: R$ 0,00 

Tipo: Crime

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo: ANDRÉ MARIANO CARDOSO, ANTONIA MARINHO DE 

OLIVEIRA E OUTROS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO dos réus DANIEL RODRIGUES NUNES, 

ANDRE MARIANO

CARDOSO E ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA, para comparecimento a 

audiência de instrução, interrogatório e julgamento, que se realizará no dia 

28/08/2018, às 14:00 horas.

Resumo da Inicial: “(...) Ante todo o exposto, o Ministério Público do Estado 

de Mato grosso oferece denúncia e pede a condenação em face dos 

denunciados DANIEL RODRIGUES NUNES, , ANDRE MARIANO CARDOSO 

E ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA, como incursos nas penas cominadas 

nas sanções do artigo 35., “caput”, da Lei 11.343/2006; c/c art. 1° da Lei 

9.034/95 (...)” Despacho/Decisão: "(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

pelo “Parquet” contra os denunciados DEYVID ANDERSON FERNANDES 

DE SOUZA, LUZIA MARIA DA SILVA, SOANDRO DA SILVA FREITAS, 

ANDRÉ MARIANO CARDOSO, ANTÔNIA MARINHO DE OLIVEIRA, 

EVANDRO DIONISIO DA SILVA, JOÃO LUIZ DA SILVA FILHO e DANIEL 

RODRIGUES NUNES. Designo

audiência para o dia 28/08/2018 às 14:00 horas, PARA COLHER, TÃO 

SOMENTE, OS INTERROGATÓRIOS DOS ACUSADOS DEYVID, LUZIA E 

SOANDRO.Citem-se os acusados

DEYVID, LUZIA e SOANDRO dos termos da ação, via edital.Considerando 

que os demais acusados (André, Antônia, Evandro, João Luiz e Daniel) 

residem em outras Comarcas, expeçam-se cartas precatórias para que os 

mesmos sejam citados e interrogados nas cidades onde residem.Intimem- 

se. Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.Quanto ao 

denunciado ELIOMAR, REITERE-SE o ofício de fl. 2031. Procedam-se as 

devidas solicitações e comunicações, consoante previsão do artigo 1.373, 

incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Às providências. Expediente 

necessário. Cumpra-se.

Advertência: 1- O não-comparecimento do(a, s) ré(u, s) à audiência de 

interrogatório, sem motivo justificado, acarretar-lhe(s)-á a decretação da 

REVELIA e conseqüentes efeitos legais; 2- Comparecendo 

desacompanhado(a, s) de advogado, será(ão) o(a, s) ré(u, s) assistido(a, 

s) pelo(a) Defensor(a) Público(a) ou Dativo(a) a ser designado pelo juízo.

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, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 14 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.686/CNGC

?

Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., 

Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, 

Telefone(s): (65) 3648-6000/6001, 3648-6002

Formulário: 1548 Matr.: 36628

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 407033 Nr: 11648-43.2015.811.0042

 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): ELISANGELA LOPES DA SILVA FILGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA DOS REIS RIBEIRO - 

OAB:17016/O

 Vistos etc.

Considerando que o Promotor de Justiça que atua nesta Vara estará 

usufruindo de férias e seu substituto não poderá estar presente na 

solenidade, já que no mesmo horário estará participando das audiências 

que realizar-se-ão na Vara na qual é titular, qual seja, 13ª Vara Criminal 

desta Comarca, torna-se pertinente redesignar a presente audiência para 

o dia 25/10/2018, às 14h30min.

Procedam-se as devidas comunicações.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 375964 Nr: 17288-61.2014.811.0042

 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 DE MORA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM 

(Unic) - OAB:4428/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

UNIJURIS/UNIC - OAB:4522/MT, GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK 

ROCHA - OAB:6069

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu LUCAS DE MORA RODRIGUES, portador do RG n. 

1743988-4 SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 044.923.471-19, filiação: 

Benedito Bosco Rodrigues e Eliana da Penha Mora, data de nascimento: 

03/01/1991, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua 60, Quadra 

200, n. 25, Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, caput, 

da Lei n. 11.343/06. (...) TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em 

desfavor de LUCAS DE MORA RODRIGUES, portador do RG n. 1743988-4 

SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 044.923.471-19, filiação: Benedito Bosco 

Rodrigues e Eliana da Penha Mora, data de nascimento: 03/01/1991, 

brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua 60, Quadra 200, n. 25, 

Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, que fixo 

no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 

33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o 

regime prisional de início em SEMIABERTO.Considerando que o condenado 

responde o processo em liberdade PERMITO-LHE aguardar também em 

liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 446728 Nr: 23655-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR SOUZA PEREIRA - 

OAB:21.582/0

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu BENNER JUNIOR GALDINO ANDRADE, portador do RG n. 

2682493-0 SSP/MT, inscrita no CPF sob n. 022.174.911-05, filiação: 

Benedito Antônio de Almeida Andrade e Clara Castro Galdino, data de 

nascimento: 11/05/1998, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua 

Duque de Caxias, n. 01 – Residencial IARA, Bairro Jardim Alvorada, em 

Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. (...) TORNO 

A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de BENNER JUNIOR 

GALDINO ANDRADE, portador do RG n. 2682493-0 SSP/MT, inscrita no 

CPF sob n. 022.174.911-05, filiação: Benedito Antônio de Almeida Andrade 

e Clara Castro Galdino, data de nascimento: 11/05/1998, brasileiro, natural 

de Cuiabá/MT, residente à Rua Duque de Caxias, n. 01 – Residencial IARA, 

Bairro Jardim Alvorada, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 180 

(cento e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e 

ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena privativa de 

liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.Procedo à 

substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do 

Código Penal.Considerando que o condenado responde o processo em 

liberdade PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e 

julgamento de eventual recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 364414 Nr: 4072-33.2014.811.0042

 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): JESSICA BRÍGIDA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR a ré JÉSSICA BRÍGIDA DE ALMEIDA, portadora do RG n. 

21432830 SSP/MT, filiação: Albertina Brígida de Almeida, data de 

nascimento: 09/091990, brasileira, natural de Chapada dos Guimarães/MT, 

residente à Rua São Jeronimo n° 22, Quadra 124, Bairro Pedra 90, em 

Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. (...) TORNO 

A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JÉSSICA BRÍGIDA DE 

ALMEIDA, portadora do RG n. 21432830 SSP/MT, filiação: Albertina Brígida 

de Almeida, data de nascimento: 09/091990, brasileira, natural de Chapada 

dos Guimarães/MT, residente à Rua São Jeronimo n° 22, Quadra 124, 

Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, no patamar de 01 (um) ano e 09 (nove) 

meses de reclusão e 175 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, que fixo 

no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena privativa de 

liberdade, com fulcro no que autoriza o artigo 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.Considerando que estão presentes os requisitos do artigo 44, do 

Código Penal, bem como se levando em conta a quantidade da pena 

privativa de liberdade fixada a condenada, nos termos do artigo 43, 

incisos IV e VI, do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa 

de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo 

da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524253 Nr: 16247-20.2018.811.0042

 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): LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967/B

 Vistos etc.

Homologo a desistência pugnada pelo Ministério Público.

Aguarde-se o retorno da precatória expedida para comarca de Cáceres, 

onde será realizado o interrogatório do acusado. Com o retorno da 

referida missiva, declaro encerrada a instrução processual, de modo que 

determino que se encaminhem os autos para Ministério Público para que 

apresente as alegações finais no prazo legal, e após à defesa.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.
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 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 137182 Nr: 4236-71.2009.811.0042

 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): JORGE AVELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVERIO SOARES DE 

MORAES - OAB:12006

 Vistos etc.

Considerando a notícia que o acusado faleceu, suspendo a presente 

audiência e determino que reitere o ofício encaminhado ao oficial do 3ª 

Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (fl. 289) para que envie a este Juízo, 

caso registrado, a certidão de óbito do acusado Jorge Avelino da Silva. 

Com a resposta do referido ofício, retorne-me conclusos.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524253 Nr: 16247-20.2018.811.0042

 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): LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967/B

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507534 Nr: 358-26.2018.811.0042

 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): JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, JESSICA 

VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, JHEAN VICTOR SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR os réus JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, CPF: 

06534435101, RG: 27868281, Filiação: Marcia Maria Ribeiro Amorim e 

Joelson Santos da Cruz, data de nascimento: 23/06/1996, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), tapeceiro, Telefone 92807759/92546480 

e atualmente em local incerto e não sabido e JHEAN VICTOR SILVA 

NASCIMENTO, CPF: 01064540139, Rg: 16520645, Filiação: Evanilce Silva 

de Queiroz e Joary Leite Nascimento, data de nascimento: 03/12/1985, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro, nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei nº 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LOS em relação ao crime 

previsto no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no 

artigo 386, inciso VII do CPP e ainda, ABSOLVER JESSICA 

VASCONCELOS DE OLIVEIRA, CPF 06186235157, RG: 27147347, Filiação: 

Magali Vasconcelos de Oliveira e Valdir Martins de Oliveira, data de 

nascimento: 04/12/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

estagiaria, da sanções previstas nos artigo 33, caput, e artigo 35, caput, 

ambos da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506609 Nr: 45622-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR DA CRUZ E SILVA, HERIC PINHEIRO DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638/O

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

os réus HERIC PINHEIRO DE BRITO, vulgo “Cara de Gato/Gatinha”, 

brasileiro, convivente, pintor, natural de Cuiabá/MT, nascido em 

24/04/1987, filho de Rosalvo de Brito Filho e Silbene de Queiroz Pinheiro, 

residente à Rua Buriti, Número 372, Bairro Jardim das Palmeiras, em 

Cuiabá/MT, e ODENIR DA CRUZ E SILVA, vulgo “Odenil/Breick”, brasileiro, 

solteiro, comerciante, natural de Cuiabá/MT, nascido em 18/07/1978, filho 

de Maria Lucinda da Cruz e Silva e Nelson Pedroso da Silva, residente à 

Rua Marapendi, Número 26, Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, nas sanções 

do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo incursos, ainda, na 

agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal. (...)

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 302150 Nr: 19268-82.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LEITE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

 Autos: 19268-82.2010.8.11.0042

 Parte autora: Ministério Público

 Parte ré: João Leite de Farias

 Data e horário: 14 de agosto de 2018, às 16 horas

 PRESENTES

 Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Promotor de Justiça: Dr. Marcos Regenold Fernandes

 Advogado: Dr. Ricardo Saldanha Spinelli.

OCORRÊNCIAS

I – Foi ouvido em sistema de áudio e vídeo: Vitor Santiago Petroni.

DELIBERAÇÕES

 I – Ante a ausência injustificada da defesa nomeio para o ato o Dr. 

Ricardo Saldanha Spinelli e, como consequência, condeno o acusado ao 

pagamento de honorário advocatício que fixo em 01 URH (artigo 265, § 2º, 

do Código de Processo Penal).

II – Decreto a revelia do acusado, pois intimado não compareceu ao 

presente ato.

III – Dê-se vista para memoriais finais.

 Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Promotor de Justiça:

Advogado:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 412093 Nr: 16891-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDI JOAÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURANDI JOAÃO DA SILVA, Cpf: 

17178509104, Rg: 700386, Filiação: Divina Rocha de Araújo e Antônio 

José de Oliveira, data de nascimento: 05/03/1946, brasileiro(a), natural de 
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Cuiabá-MT, convivente, aposentado, Telefone 9202-5575. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Citação do Acusado para apresentar sua resposta à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e arrolar testemunhas, até o número legal, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. Não sendo apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o Acusado, citado, não constituir defensor, 

fica, desde já nomeado o Defensor Público oficiante neste Juízo para 

oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia distribuída em 26/08/2015 para a 

instauração de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual a 

Representante do Ministério Público imputa ao acusado JURANDI JOÃO DA 

SILVA, preso em flagrante delito, a prática da conduta tipificada no Art. 

129,§ 9º, do Código Penal – lesão corporal praticada no ambiente familiar, 

em 11/02/2015, por volta das 12h00min, na residência localizada na Rua 

213, Quadra 47, casa 13, setor II, Bairro Tijucal, nesta Capital, ofendeu a 

integridade física da vítima P. V. D. S. (seu filho de 02 anos de idade a 

época dos fatos). Consta que a Vítima encontrava-se na Creche e, na 

hora do banho a professora percebeu presença de hematomas nas 

costas do infante, e qu ser questionado respondeu que o pai havia lhe 

batido, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de nº 

1.9067.2.2015.69389-01 (fls. 14/20), e do relatório Psicosocial de nº 

2015.42077/DEDDICA, (fls. 21/25),fls. 04/06.

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Desde logo, CANCELO a audiência 

destinada ao oferecimento da proposta de suspensão condicional do 

processo, designada para o dia 03/04/2018 às 14:00 horas.Considerando 

que o(a) acusado(a) Jurandi João da Silva não foi encontrado(a) nos 

endereços fornecidos pelo Ministério Público, CITE-SE por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, para a apresentação de resposta à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir preliminares 

e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o número legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Consigno que o prazo para da defesa começará a fluir a partir 

do comparecimento pessoal do(s) acusado(s) ou defensor constituído 

(CPP, artigo 396, parágrafo único).Transcorrido in albis o prazo para 

oferecimento da resposta à acusação, certifique-se.Após, retornem os 

autos conclusos para suspensão do processo e do prazo prescricional 

(CPP, artigo 366).Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNE KAROLINE DE 

ALMEIDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 435762 Nr: 12003-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR IBRAIM KHARGY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMIR IBRAIM KHARGY, Cpf: 

68880740130, Rg: 10283650, Filiação: Ibraim Josep Ibraim Khargy e Sirlene 

Ferreira Khargy, data de nascimento: 23/09/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), técnico em laboratório, Telefone 99065886. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação pessoal do Acusado para apresentar sua resposta à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e arrolar testemunhas, até o número legal, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. Não sendo apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o Acusado, citado, não constituir defensor, 

fica, desde já nomeado o Defensor Público oficiante neste Juízo para 

oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de SAMIR IBRAHIM KHARGY pela prática, 

em tese, do crime tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97, ocorrido no dia 

12.03.2016, nesta capital (BOLETIM DE OCORRÊNCIA/DELETRAN/UNIDADE 

MÓVEL/N.º 25/2016).

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Desde logo, CANCELO a audiência 

destinada ao oferecimento da proposta de suspensão condicional do 

processo, designada para o dia 03/04/2018 às 14:00 horas.Considerando 

que o(a) acusado(a) Samir Ibrahim Khargy não foi encontrado(a) nos 

endereços fornecidos pelo Ministério Público, CITE-SE por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, para a apresentação de resposta à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir preliminares 

e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o número legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Consigno que o prazo para da defesa começará a fluir a partir 

do comparecimento pessoal do(s) acusado(s) ou defensor constituído 

(CPP, artigo 396, parágrafo único).Transcorrido in albis o prazo para 

oferecimento da resposta à acusação, certifique-se.Após, retornem os 

autos conclusos para suspensão do processo e do prazo prescricional 

(CPP, artigo 366).Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNE KAROLINE DE 

ALMEIDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 139779 Nr: 7137-12.2009.811.0042

 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): NOEL GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 VISTOS ETC.

Publicada em sessão. Os presentes saem intimados.

Transitada em julgado, certifique-se e procedam-se às comunicações e 

baixas necessárias.

Após arquivem-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 141462 Nr: 8776-65.2009.811.0042

 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): VILSON BENEDITO DE ARRUDA, 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, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7388/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a expedição da precatória não suspende a instrução 

criminal (art. 359, §1° CPPM) e que os réus já foram interrogados às fls. 

167/171, intimem-se, sucessivamente, acusação e defesa para, no prazo 

de 5 dias, manifestarem se têm diligências a requerer (art. 427 CPPM).

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para, no prazo de 8 dias, 

apresentarem alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 382015 Nr: 23841-27.2014.811.0042
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 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): DIVAN LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de LUCAS DO RIO 

VERDE-MT, em 14.08.2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183579912, com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada 

pela Defesa, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, bem como para acompanhar 

o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 347290 Nr: 7990-79.2013.811.0042

 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): MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA, 

ALEX STENIO ROMERO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 VISTOS ETC.

Analisando os autos, observa-se que o Ministério Público desistiu da oitiva 

da testemunha 3º SGT PM Juemil Pires de Miranda (verso da fl. 238) e que 

as demais testemunhas arroladas serão ouvidas por precatória (fl. 232).

Desta feita, tendo em vista que a expedição de missiva não suspende a 

instrução, intimem-se às defesas para que, no prazo de 5 dias, arrolem 

suas testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de 

testemunha civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 532105 Nr: 23846-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, HELIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707/MT

 “VISTOS ETC.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA, 

flagrado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, 

pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de 

culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 

310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da 

Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi 

entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material 

e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes 

nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes 

de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais 

civis, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial 

preliminar de constatação.

Ressai das declarações prestadas nos autos que os policiais civis, em 

cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar na residência 

do autuado, localizaram 42 (quarenta e dois) tabletes de substância 

esverdeada análoga à maconha, uma balança de precisão modelo SF 400, 

um bloco de anotações e um aparelho celular da marca Motorola, cor 

preto, sem a capa de proteção traseira, com dois chips.

Registre-se que, na delegacia, o segregado confessou a prática delitiva, 

afirmando que recebeu R$ 3.000,00 (três mil reais) para guardar a droga 

em sua casa.

O laudo preliminar constatou resultado positivo para a presença de 

maconha (43,265kg – quarenta e três quilos e duzentos e sessenta e 

cinco gramas).

 Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os 

indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será 

abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade 

concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas 

apreendida, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

 Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de 

liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o 

impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A 

PRISÃO EM FLAGRANTE de ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA, com 

qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os 

requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo 

Penal.

 EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado.

Às providências.”

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 342286 Nr: 2181-11.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU DRª. JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS OAB-MT 22458/O E/OU DR. MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES OAB-MT 11190, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

APRESENTEM AS ALEGAÇÕES DERRADEIRAS, EM FORMA DE 

MEMORIAIS. CONFORME DECISÃO QUE SEGUE PARCIALMENTE 

TRANSCRITA: "...DETERMINO que seja dada vista dos autos, às partes, 

para apresentação das alegações derradeiras, em forma de memoriais..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 529611 Nr: 21406-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAINER S. R. BARBOSA - 

OAB:41.317

 Código: 529611

Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

24/08/2018 às 16h00min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 529360 Nr: 21178-66.2018.811.0042
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 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO TRINDADE DA COSTA, REINALDO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11242/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/97-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar os advogados dos réus Diego 

Trindade da Costa e Reinaldo Costa, Drs. Marcelo Falcão Ferreira, OAB/MT 

n.º 11.242 (fls. 107), e Enoque da Silva Sampaio, OAB/MT 19120 (fls. 14), 

respectivamente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem as 

defesas prévias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 523847 Nr: 15827-15.2018.811.0042

 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): GABRIEL ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN CELLA TARTERO - 

OAB:21.008/O

 istos, etc.

Considerando que nos dias 30/08/2018 e 31/08/2018 estarei participando 

do 1º Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, na 

qualidade de Coordenador da Mesa de Tráfico de Drogas, REDESIGNO a 

audiência agendada à fl. 54 para o dia 20.09.2018, às 16:15 horas.

Para tanto, recolham-se os mandados distribuídos e expeçam-se novos, 

dando-se ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 527943 Nr: 19843-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

O JUNIOR - OAB:13555, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025

 Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva 

requerido pela defesa do representado.Intimem-se as vítimas da audiência 

acima designada, cujas oitivas dar-se-ão na sala de depoimento sem 

dano, onde deverão estar presentes, acompanhadas dos representantes 

legais, com pelo menos 30 (trinta minutos) de antecedência.Sem prejuízo, 

comunique-se à equipe multidisciplinar dando-lhe vista dos autos.Em ato 

contínuo, as demais oitivas serão realizadas na sala de audiência 14° 

Vara Criminal.Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive 

ofício requisitório.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 527943 Nr: 19843-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

O JUNIOR - OAB:13555, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o advogado HÉLIO CASTELO 

BRANCO OAB/MT 13.555, da audiência designada para o dia 10/09/2018 

às 16h30min.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 381815 Nr: 23608-30.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Miguel Arcanjo de Souza, Cpf: 82565082134, Rg: 

10130284 SSP MT Filiação: Izabel Siqueira de Souza, data de nascimento: 

28/09/1969, brasileiro(a), natural de Chapada dos guimarães-MT, 

casado(a), jardineiro, Endereço: Rua Santa Rita, Nº 5, Qda 4,Ponto de 

Ref.mini Estadio, Bairro: Santa Laura, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do réu para que tome ciência da sentença 

absolutória proferida às fls. 125/127.

Resumo da inicial:Assim agindo, o denunciado MIGUEL ARCANJO DE 

SOUZA, praticou as condutas típicas descritas nos artigos 214, parágrafo 

único do Código Penal (antes da alteração da Lei 12.015/2009), e 217- A, 

"caput" do mesmo Código, ambos c/c artigo 226, inciso II, com a incidência 

dos dispositivos da Lei 8.072/90.

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 

consequência, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, ABSOLVO o réu MIGUEL ARCANJO DE SOUZA, devidamente 

qualificado, das acusações que lhe foram imputadas.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 59251 Nr: 187-31.2002.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTP, AMDJ, JVJ, LCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Romero Teixeira Pinto, Cpf: 11566701104, Rg: 13432869 

SSP MT Filiação: Antonio Natalício Pinto e Joviana Santana, data de 

nascimento: 03/05/1955, brasileiro(a), natural de Patos de minas-MG, , 

Endereço: Rua 38, Casa 783., Bairro: Bairro Boa Esperança, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO do acusado para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o artigo 396 do CPP, 

oportunidade na qual poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive 

preliminares e arrolar testemunhas.

Resumo da inicial:Assim agindo, o denunciado ROMERO TEIXEIRA PINTO, 

praticou a conduta típica descrita no art. 213, c/c art. 224, "a", c/c art. 14, 

inciso II, todos do Código Penal c/c art. 9º da Lei 8.072/90.

Decisão/Despacho:Vistos. Cite-se por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias, o acusado ROMERO TEIXEIRA PINTO para responder à acusação no 

prazo de 10 (dez) dias oportunidade na qual poderá arguir toda a matéria 

de defesa, inclusive preliminares e arrolar testemunhas. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, certifique e abra-se vistas ao Ministério 

Público. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 429476 Nr: 4999-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA, 

ANTONIO PERES PACHECO, MAX FEITOSA MILAS, HAROLDO RIBEIRO DE 

ASSUNÇÃO, MAYCON FEITOSA MILAS, NAEDSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, Charles Schenckel - OAB:14092, CLAYTON 

APARECIDO CAPARRÓS MORENO - OAB:10016/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DIEGO DEL 

BARCO AZEVEDO - OAB:14.940-B, DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302, EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - OAB:6363/MT, HELIO 

PASSADORE - OAB:3008-A, HÉLIO PASSADORE - OAB:3008-A/MT, 

KLISMAN SANTOS MONTE - OAB:20.902/MT, MARCIO FREDERICO 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/ MT, MARCO ANTONIO DIAS 

FILHO - OAB:15.553-O, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401, PAULO VITOR REGINATO - OAB:23017/O, RAFAEL 

PANZARINI - OAB:10426/MT, ROGÉRIO PERES BANDEIRA - OAB:17523, 

UELLITON DA SILVA LACERDA - OAB:21.407/MT

 Ação Penal n. 4999-28.2016.811.0042 - Cód: 429476

Réus: Antônio Carlos Milas de Oliveira e outros.

 Vistos, etc.

 Em detida análise, observa-se que os autos me foram conclusos em 

virtude do pedido de informações em HC 1006186-15.2018.811.0000, 

datado de 15/06/2018. Contudo, as informações já foram prestadas por 

meio do Ofício n. 72/2018/GJ, sendo o remédio constitucional julgado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 12/07/2018, conforme 

acórdão de fls. 3307.

 Desta forma, cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 3263, intimando as 

Defesas dos acusados para ratificarem, ou retificarem as alegações finais 

apresentadas.

 Às providências.

 Int. Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 01 de agosto de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 353302 Nr: 14795-48.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, LUÍS 

CARLOS CALDERELLI NANNI, LUIZ OLAVO SABINO DOS SANTOS, 

NILTON DO AMARAL, VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevão Barogeno - OAB:, 

FERNANDO LUIZ CAVALCANTI DE BRITO - OAB:66.240, Gerson 

Medeiros - OAB:5637, Rafaella Araujo e Medeiros - OAB:13562, 

RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3.301, RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que em cumprimento à determinação de fls. 2409vº, 

constatei que as testemunhas ADILSE ELEOTÓRIO GARCIA, DORACI 

TURELA, DÉBORA RODRIGUES CAVALHEIRO, MIRIAM CRISTINA 

MARCHIORETTO DE OLIVEIRA, APARECIDO JOSÉ TAVARES, foram 

inquiridas às fls. 2518, 2448, 2511, 2254, 2442, respectivamente, cujas 

cartas precatórias foram devolvidas e se encontram juntadas nestes 

autos. Em relação as testemunhas RENAN ZACARIM MOREIRA e 

APARECIDA TERTO TAVARES arroladas pela defesa do réu Wanderlei 

Roberto Stropp Marlin, as quais não foram encontradas, conforme fls. 

2433 e 2537 e 2540, respectivamente, e ainda sobre o ofício n. 390/2018 

de Novo Progresso/PA (2452(vº) a respeito da testemunha FERNANDO 

RIBEIRO DOMICIANO arrolada pela defesa de Luiz Olavo Sabino dos 

Santos, manifestem-se a defesa em 05 (cinco dias), em relação as 

testemunhas não localizadas, informando o novo endereço em que 

poderão ser encontradas, bem como a defesa de Luiz Olavo sobre o 

Ofício 390/2018, no mesmo prazo.

 Certifico mais, que o acusado LUIZ OLAVO SABINO DOS SANTOS, por 

meio da petição fls. 2202/2207 ratificou seu interrogatório juntado às fls. 

2208/2212.

Certifico também, que o esposo da testemunha arrolada pela acusação 

ADRIANA GUEDES MARANI, arrolada pelo Ministério Público, o Sr. 

Lourenço Aparecido Marani compareceu neste Juízo em 07 de junho de 

2017 e solicitou a dispensa de sua esposa pelos motivos expostos na 

Certidão (fls. e anexou os documentos de fls. 2324 a 2349), bem como de 

que o acusado SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER não foi localizado 

para intimação e interrogatório (fls. 2482). Sendo assim, impulsiono estes 

autos, para, após o decurso do prazo para as defesas, dar-se vistas ao 

Ministério Público se manifestar em 05 (cinco) dias.

Intimo as partes a respeito da expedição da Carta Precatória à Comarca de 

São Paulo-SP para interrogatório de VANDERLEI ROBERTO STROPP 

MARTIN, bem como para acompanhar o seu cumprimento e os atos 

praticados naquela Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 533157 Nr: 24902-78.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RODRIGUES, GEFERSON DE SOUZA 

BARBOSA, RONAN DE SOUSA RODRIGUES, GEOVANE YGOR DE 

SOUZA, ALDO FELIPE DOS SANTOS TRAJANO, VICTOR ENRIQUE DE 

MOURA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA BARBOSA 

BELFORT MEDEIROS - OAB:

 Certifico e dou fé que atendendo as normas da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a Dra. PABLINE MAYARA B. BELFORT MEDEIROS - 

OAB N. 23873/0, a efetuar a devolução detes autos de Prisão em 

Flagrante de RÉUS PRESOS, em 24 horas, uma vez que o retirou em 

07.08.2018, às 17:17 para carga rápida e até a presente data não os 

devolveu, mesmo após ser solicitada a devolução via telefone.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 483978 Nr: 23734-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO JOSÉ DA COSTA, MANOEL MENDES 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 23734-75.2017.811.0042 - Código 483978

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento

 Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

 RÉU(S): CLÁUDIO JOSÉ DA COSTA

MANOEL MENDES COSTA

INTIMANDO: Réu(s): Cláudio José da Costa, Cpf: 00710585160, Rg: 

1573105-7 SSP MT Filiação: Lúcio José da Costa e Delvina Benedita da 

Costa, data de nascimento: 02/02/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, ajudante de obras, Endereço: Atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO do(s) acusado(s) acima identificado(s), 

da denúncia oferecida pelo Ministério Público, onde requer a condenação 

do referido acusado nas penas do artigo 333, caput, do Código Penal, 

INTIMANDO-O(S), para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar(em) 

resposta à acusação, por meio de advogado legalmente constituído nos 

autos, conforme determina do artigo 396 do CPP

RESUMO DA INICIAL: “Segundo o Ministério Público o acusado Cláudio 

ofereceu vantagem indevida à guarnição da viatura nº 0919, com o fim de 

evitar encaminhamento o denunciado Manoel Mendes Costa à presença da 

autoridade policial e o recolhimento do veículo Fiat/Uno, cor preta, em 

razão das infrações descritas nos artigos 165 e 166, do CTB.
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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, Luciana Cristina Pistore, 

digitei.

Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018.

Rosevete dos Santos Maciel Teixeira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 516400 Nr: 8788-64.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandu da 

Silva - OAB:

 Carta Precatória nº 8788-64.2018.0042 – Código 516400

 Despacho->Mero expediente

Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 02/10/2018, às 13h:30min horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) – se, comunique-se o Juízo deprecante.

Às providências.

 Cuiabá, 26 de julho de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 506720 Nr: 45726-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU BEZERRA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Despacho->Mero expediente

Designo o dia 25 de setembro de 2018 às 15h:00min para a realização do 

ato deprecado.

Intime (m) – se o advogado (s) e comunique-se o Juízo deprecante.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 504142 Nr: 43198-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JERONIMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudelino Ribeiro da Silva - 

OAB:OAB/MT 17448A

 Despacho->Mero expediente

Designo o dia 25 de setembro de 2018 às 16h:00min para a realização do 

ato deprecado.

Intime (m) – se o advogado (s) e comunique-se o Juízo deprecante.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

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 Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 535561 Nr: 27210-87.2018.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYRDD, MRDD, KAORDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LAZARO DE SOUZA 

NETO - OAB:22.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS MOLDES DO 

ART. 528 DO CPC, requerido por D.Y.R. de D. e M.R. de D., menores 

representados por sua genitora, KAMILLA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA 

DA SILVA, em desfavor de CHRISTIAN ADAM DE DEUS, pretendendo o 

recebimento das prestações alimentícias devidas nos meses de maio a 

julho de 2018, perfazendo um total de R$ 1.889,79 (um mil oitocentos e 

oitenta e nove reais e setenta e nove centavos). DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, conforme as isenções estabelecidas no 

artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. [...] determino que CITE-SE o 

executado/devedor para, em 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

prestação alimentícia, em atraso, referente aos meses de MAIO a 

JULHO/2018, que perfaz o valor atual de R$ 1.889,79 (um mil oitocentos e 

oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), mais as parcelas que se 

vencerem no curso da execução, prove que o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetua-lo, sob pena de prisão, bem com o protesto da 

decisão judicial, nos termos do que dispõe o art. 528, § 1º e §7º, c/c art. 

531, ambos do Código de Processo Civil.Após, com ou sem justificativa, 

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste requerendo o que entender de direito, inclusive, informando se 

houve ou não o pagamento.Na sequência, DÊ-SE vista ao Ministério 

Público e RETORNEM-ME conclusos.DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º 

do Código de Processo Civil.Às providências.CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de 

agosto de 2018.Jamilson Haddad CamposJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 535560 Nr: 27209-05.2018.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYRDD, MRDD, KAORDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LAZARO DE SOUZA 

NETO - OAB:22.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido de “Cumprimento de Sentença” proposto por D.Y.R. de 

D. e M.R. de D., representados por sua genitora KAMILLA APARECIDA 

OLIVEIRA ROCHA DA SILVA em desfavor de seu pai CHRISTIAN ADAM 

DE DEUS, pretendendo o recebimento das prestações alimentícias devidas 

nos meses de setembro/2017 a abril/2018, perfazendo a quantia de R$ 

5.396,74 (cinco mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e quatro 

centavos) .

Tendo em vista a demonstração da hipossuficiência dos exequentes, 

defiro os benefícios da Justiça Gratuita previstos no art. 98 do Código de 

Processo Civil.

 Em razão da comprovação da obrigação alimentícia, por meio da decisão 

de fls. 19/23 e certidão de fls. 27, defiro o pedido de fls. 04/08.

INTIME-SE o executado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito no R$ 5.396,74 (cinco mil trezentos e noventa e seis 

reais e setenta e quatro centavos), referente à prestação alimentícia 

devida nos meses de setembro/2017 a abril/2018, conforme cálculos 

apresentados às fls. 28, advertindo-o de que não efetuado o pagamento 

voluntário neste prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários de advogado no valor de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º do CPC e efetuado o pagamento 

parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários mencionados 

incidirão sobre o valor remanescente da dívida (art. 523, § 1º, CPC).

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se 

mandado penhora e avaliação, para que o Sr. Oficial de Justiça proceda 

aos atos de expropriação (art. 523, § 3º).

 Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, 
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“caput”, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Jamilson Haddad Campos

Juiz de Direito em Substituição Lega

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 438066 Nr: 14474-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RKPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Desta forma, constatada a falta de interesse superveniente da 

requerente, REVOGO as medidas protetivas anteriormente deferidas e 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.Ciência ao Ministério 

Público.Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE o presente 

feito, com a adoção das formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 531049 Nr: 22829-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CDLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:, JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8.312-A, SOFIA 

ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7.102-B, VÂNILA JUDITH CORREA 

DE MATOS SEGATTO PEREIRA - OAB:24.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clodoaldo Estevão Ferraz - 

OAB:8501/MT

 VISTOS.Trata-se de pedido de Medidas Protetivas efetuado pela vítima 

CAROLINE DE LACERDA FARIA, em desfavor do requerido OSVALDO 

ESTEVÃO FERRAZ JÚNIOR, no qual foram deferidas as medidas para 

proibir o agressor de aproximar-se, manter contato e frequentar a 

residência da ofendida, de seus familiares e testemunhas e indeferido o 

pedido de fixação dos alimentos provisórios e de suspensão do direito de 

visitas do requerido aos seus filhos menores (fls. 15/17). Ás fls. 20/22, a 

requerente pleiteia a juntada das certidões de nascimento dos filhos e a 

reconsideração da decisão para fixar os alimentos provisórios e 

suspender o direito de visitas do requerido, por terem os filhos medo do 

próprio pai, requerendo, alternativamente, que as visitas ocorram sempre 

na presença dos avós paternos.Em razão da comprovação nos autos da 

relação de parentesco do réu e seus filhos (certidões de nascimento de 

fls. 25/26), passo a analise do pedido de fixação dos alimentos 

provisórios.[...]Assim, ARBITRO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, 

consistente na obrigação de pagamento das mensalidades escolares dos 

filhos em colégio particular (CIN), pagamento da atividade extra classe 

(balé) e plano de saúde da filha Gyovanna, mais o depósito mensal em 

espécie do equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) do salário mínimo 

vigente no país correspondente hoje a R$ 810,90 (oitocentos e dez reais e 

noventa centavos), que, para o momento, se mostra adequado ao trinômio 

necessidade/possibilidade/razoabilidade, a ser pago pelo requerido 

OSVALDO ESTEVÃO FERRAZ JUNIOR, em favor de seus filhos menores.

[...].Por tais motivos, determino a intimação da requerente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos as fotos mencionadas no pedido 

de reconsideração e, querendo, manifeste-se sobre a petição e 

documentos de fls. 40/187.Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o 

que deve ser certificado, colha-se o parecer do Ministério Público e 

renove-me à conclusão. Às providências.CUMPRA-SE. Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018.Jamilson Haddad CamposJuiz de Direito em Substituição 

Lega

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 525393 Nr: 17346-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANDES DA SILVA 

MAGALHAES - OAB:OAB 20386-O

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fls. 20/38, em razão da peculiaridade do 

caso concreto, DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 27/08/2018 

às 14h00min, a ser presidida por este Magistrado.

Intime-se o requerido, por meio de seu patrono - via DJE.

Intime-se pessoalmente a requerente.

 Considerando a proximidade do ato designado nesta oportunidade, 

DETERMINO que o respectivo Mandado de Intimação da requerente seja 

cumprido pelo OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 463661 Nr: 3532-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helder Augusto Pompeu de 

Barros Daltro - OAB:7955

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o requerido, através da petição de fls. 

27/43 apresenta Defesa Preliminar, requerendo que a inicial seja declarada 

inepta e a absolvição do requerido.

Ocorre que, o presente feito se trata de medidas protetivas em que não se 

garante o contraditório e a ampla defesa, tendo o requerido futuramente, 

em sede de ação penal a oportunidade para se defender dos fatos aqui 

apresentados, razão pela qual, DECLARO PREJUDICADO a petição de fls. 

27/43 e fls. 99/107.

Ademais, verifico em consulta ao Sistema Apolo, que até a presente data 

o Inquérito Policial não foi encaminhado para esta Vara Especializa.

Desta forma, OFICIE-SE a Delegacia competente solicitando o 

encaminhamento do respectivo Inquérito Policial para esta Vara 

Especializada, com sua posterior remessa ao Ministério Público.

No mais, MANTENHO as medidas protetivas até posteriores deliberações.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 445971 Nr: 22865-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO DE SOUZA - 

OAB:10246/MT, ÍTALO GARCIA FERREIRA - OAB:22334/MT, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269

 Ação Penal n. 22865-49.2016.811.0042 (Cód. 445971)

VISTOS.

Considerando que esta Magistrada está escalada para realizar audiência 

de custódia no dia 1º/08/2018, REDESIGNO a audiência de instrução para 

o dia 05/09/2018 às 15h45min.

INTIME-SE a testemunha SEBASTIÃO ESMAEL RODRIGUES, arrolada pela 

Defesa às fls.66.

EXPEÇA-SE nova Carta Precatória para a Comarca de Timon/MA, para 

interrogatório do acusado a ser designado pelo Juízo deprecado.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos
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 Cod. Proc.: 535789 Nr: 27426-48.2018.811.0042

 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: ALAN FABIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGHATA FERREIRA - OAB:18232, 

carolina rosseto sanches - OAB:19142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada (..) .Entretanto, consigno, por 

oportuno, que doravante a requerida deverá ser responsável pelas 

despesas do imóvel em que reside atualmente, inclusive pela taxa do 

condomínio do respectivo imóvel, a qual inclusive já se encontra em seu 

nome, conforme documento de fl. 80.DESIGNO Audiência de Conciliação 

também para o dia 02/10/2018 às 15h00min, nos termos do art. 334 c/c art. 

695 e seguintes do CPC.CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida (...) para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, (...) nos termos do art. 335 do 

CPC, (...)- art. 344 do CPC.INTIME-SE o requerente, por meio de seu 

patrono – via DJE.(...). CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 532532 Nr: 24273-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - OAB:21661

 Carta Precatória n° 24273-07.2018.811.0042 (Cód.532532)

VISTOS.

Trata-se de carta precatória para a oitiva da testemunha JEFFERSON 

PAIVA DA SILVA em ação penal em face do acusado MATHEUS RAMOS 

DOS SANTOS acerca dos fatos delituosos, supostamente tipificados no 

art. 213, § 1º, do Código Penal, contra a vítima BEATRIZ TAYNARA DA 

SILVA.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 05.09.2018 às 15h30 horas.

INTIME-SE a testemunha JEFFERSON PAIVA DA SILVA.

INTIME-SE a Defesa do acusado via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 24 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010714-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. C. D. A. (EXECUTADO)

 

I - Dê-se vista a parte exequente para, em 15 dias, trazer aos autos o título 

executivo que pretende executar. Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 492505 Nr: 31888-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BSBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFBDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BIANCA STEPHANY BOTHARO DOS 

SANTOS, Rg: 24051616, Filiação: Marcilia Aparedida Botharo e Alessando 

Gomes dos Santos, data de nascimento: 05/01/1998, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), vendedora, Telefone 65 - 9-9299-299. 

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: ?julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo 

a decisão liminar proferida, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da 

decisão que deferiu a presente medida, salvo se a vítima, ora autora, 

antes desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita 

das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade 

das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo. Conste 

no expediente de intimação da sentença advertência de que, caso a vítima 

não compareça em juízo para pleitear a continuidade das medidas 

protetivas e comprovar a necessidade da continuação das mesmas, 

ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de urgência, 

concedidas, nesses autos, initio littis.?Publique-se a presente sentença no 

Diário de Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 205, 

§ 3º, do CPC.?Intimem-se as partes acerca desta sentença com os 

benefícios do art. 212 do CPC.?Sendo negativa a intimação da vítima da 

presente sentença 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.XVIII.Decorrido o prazo de sem 

manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção das medidas 

protetivas; havendo medida de bloqueio de bens ou outras de natureza 

patrimonial e não existindo ação cível em curso nessa Vara tratando de 

partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao Cartório 

competente informando sobre a revogação da medida.XIX.Decorrido o 

prazo sem manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção 

das medidas protetivas, havendo medida protetiva de suspensão de 

posse de arma de fogo, certifique-se nos autos e oficie-se ao superior 

hierárquico do agressor informando sobre a revogação da medida 

protetiva.XX.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento de 

eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de assistência 

judiciária . Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado.XXI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite.XXII.Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se 

o feito ao arquivo.XXIII.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, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 23 de abril de 2018

Wellitom Osorski GoulartGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 498855 Nr: 38017-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT

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

estes autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DO RÉU, por meio do seu 

patrono, via DJE, acerca da sentença proferida nos autos: " (...) XVII.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos. ?julgo 

procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar 

proferida, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data da presente 
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sentença, salvo se a vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas ou, ao contrário, 

comprovar que necessita da continuidade das medidas protetivas de 

urgência em seu favor por mais tempo. Conste no expediente de intimação 

da sentença advertência de que, caso a vítima não compareça em juízo 

para pleitear a continuidade das medidas protetivas e comprovar a 

necessidade da continuação das mesmas, ficam, automaticamente, 

revogadas as medidas protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, 

initio littis. ?Publique-se a presente sentença no Diário de Justiça 

eletrônica, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 205, § 3º, do CPC. ?

Intimem-se as partes acerca desta sentença com os benefícios do art. 212 

do CPC(...)XX.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento de 

eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de assistência 

judiciária . Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado. XXI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite. XXII.Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se 

o feito ao arquivo. XXIII.P.R.I."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 532979 Nr: 24703-56.2018.811.0042

 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: CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136, PRISCILA ZILIANI - OAB:21552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA BASTOS DE SOUSA - 

OAB:9841/MT

 XII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

aplico as seguintes medidas protetivas:Medidas protetivas destinadas ao 

AGRESSORProíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros.Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.XIII.Tendo em vista que 

foi aplicada medida de multa diária em caso de descumprimento, nos 

termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre 

essa providência.XIV.Consigno que já houve a determinação de estudo de 

caso em decisão apartada para fins de instruir posterior decisão quanto 

ao pedido de restrição ou suspensão de visitas aos dependestes 

menores, bem como já houve decisão quanto ao pedido de prestação de 

alimentos provisórios em favor da vítima. XV.Indefiro o pedido de 

afastamento do agressor do lar, haja vista que a vítima reside em 

endereço distinto do agressor, conforme noticiada pela mesma à fl. 08 (...) 

o agressor está atualmente residindo na casa de sua 

genitora.XVI.Intime-se o agressor para que: a) tome ciência desta decisão 

e a cumpra integralmente; b) tome ciência de que se trata de Ação 

Cautelar Satisfativa e que lhes serão asseguradas todas as garantias 

constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 531813 Nr: 23574-16.2018.811.0042

 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: GDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984, EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Preenchendo a peça proemial os requisitos essenciais (CPC, arts. 319 e 

320) e não sendo caso de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 08/10/2018, às 

13h20min, observando a antecedência mínima de 30 dias, conforme 

estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será realizada pelo 

conciliador desse juízo, o qual devera observar o procedimento descrito 

no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as partes sobre os 

custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do 

provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas pela lei de 

assistência judiciária.

II. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3º).

III. Cite-se o réu para que compareça ao ato, devendo a citação se realizar 

com 20 dias de antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado 

advertência de que o prazo para contestar a ação será de 15 dias, 

contados na forma do art. 335 do CPC.

IV. Conste nos mandados advertência de que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 

334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos 

(CPC, art. 334, § 9º).

V. Não estando presentes a prima facie os requisitos do art. 976 do CPC, 

deixo de suscitar incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC, 

art. 977, I).

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 532979 Nr: 24703-56.2018.811.0042

 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: CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136, PRISCILA ZILIANI - OAB:21552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA BASTOS DE SOUSA - 

OAB:9841/MT

 XXI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos:§defiro parcialmente o pedido liminar de fixação de alimentos 

provisórios em favor do menor L. R. M. e, por corolário, arbitro alimentos 

provisórios mensais no importe correspondente a 15% (quinze por cento) 

dos rendimentos bruto do requerido, descontados o INSS e o Imposto de 

Renda, inclusive, sobre o 13ª salário, importe este que deverá ser 

transferido pela Secretaria do Estado competente (Centro de 

Processamento de Dados de Mato Grosso – Gestão de Projetos – fl.14 e 

fl. 75), para a conta indicada pela autora à fl. 15.§Oficie-se a Secretaria do 

Estado competente (Centro de Processamento de Dados de Mato Grosso 

– Gestão de Projetos – fl.14 e fl. 75) para que procedam aos descontos 

mensais do valor dos alimentos acima fixados junto aos vencimentos do 

requerido e transfiram para a conta da autora.§Proceda a equipe 

interprofissional estudo do caso, informando nos autos, sobretudo, qual a 

modalidade de guarda e visitas deve ser exercida pelas partes em relação 

ao menor. Fixo prazo de 20 dias para entrega do laudo.XXII.Após a 

realização do estudo, abra-se vista ao Ministério Público, às partes e, 

após, volvam-me concluso para deliberação.XXIII.Preenchendo a peça 

proemial os requisitos essenciais (CPC, arts. 319 e 320) e não sendo caso 

de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 14/09/2018, às 13h20min, observando a 

antecedência mínima de 30 dias, conforme estatui o art. 334 do CPC. A 

audiência de conciliação será realizada pelo conciliador desse juízo, o qual 

devera observar o procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, 

bem como informar as partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, 

inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes 

não sejam amparadas pela lei de assistência judiciaria.XXIV.Intime-se a 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3º).XXV.Cite-se o réu 

para que compareça ao ato, devendo a citação se realizar com 20 dias de 

antecedência (CPC, art. 334).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro
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 Cod. Proc.: 451488 Nr: 28581-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON CANDIDO DE ALBUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - OAB:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro e, por corolário, autorizo Vanderson 

Candido de Albues a retirar a tornozeleira eletrônica, devendo, para tanto, 

comparecer junto ao Sistema de Monitoramento localizado neste Fórum da 

Capital, local que será realizada a retirada.

 II. Notifique-se a ofendida acerca desta decisão, conforme determina o 

art. 21 da Lei n. 11.340/06, bem como para que devolva o “botão do 

pânico” ao Setor de Monitoramento localizado neste Fórum.

III. Intime-se o réu acerca desta decisão e para que compareça ao setor 

competente para retirada da tornozeleira.

IV. Oficie-se ao Setor de Monitoramento informando sobre a presente 

decisão, bem como constando as qualificações das partes para cadastro 

e devidas baixas no referido setor.

V. Após, cumpra-se com a máxima urgência a decisão de fls. 321, 

observando os novos endereços informados pelas partes em suas 

manifestações de fls. 313/313 verso e 318/319.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 154759 Nr: 2110-14.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDISON DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO EDISON DOS ANJOS, Cpf: 

81643985191, Rg: 0770122-5, Filiação: José Calazans dos Snjos e Izabel 

Pereira Magnato, data de nascimento: 28/12/1973, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), sonoplasta - dj, Telefone 9967-3212. 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: XVI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, julgo procedente o pedido confeccionado na peça inaugural 

pela acusação e, por corolário, condeno o réu Paulo Edison dos Anjos, 

vulgo “Dj Zulu”, brasileiro, solteiro, sonoplasta, portador do RG 7701225 

SSP/MT, natural de Cuiabá/MT, nascido em 28 de dezembro de 1973, filho 

de Izabel Pereira Magnato e José Calazans dos Anjos, residente na Rua 

12, nº 27, Bairro Três Barras nesta Capital, como incurso nas sanções do 

artigo 129, § 9º, do CP, cuja pena, in abstrato é de detenção de 03 (três) 

meses a 03 (três) anos:1.Cálculo da penaCrime:Lesão Corporal – (CP, art. 

129, § 9º)Pena in abstrato:Detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

(...) XXIII.No vertente caso, o réu é primário. C. Da conduta socialXXIV.A 

conduta social “... É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, 

perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de 

amizades e vizinhança etc.”.XXV.No vertente caso, no tocante à conduta 

social do condenado verifico que não há nos autos elementos capazes de 

deslindar sua conduta social.D. Da personalidade do agenteXXVI.A 

personalidade do agente “... É o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral 

e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à 

prática de infrações penais”.XXVII.Oportuno destacar que o STJ, segundo 

informativo nº 0506, por sua quinta turma, firmou entendimento de que 

“Havendo registros criminais já considerados na primeira e na segunda 

fase da fixação da pena (maus antecedentes e reincidência), essas 

mesmas condenações não podem ser valoradas para concluir que o 

agente possui personalidade voltada à criminalidade”, sob pena de ferir o 

princípio ne bis in idem.XXVIII.No vertente caso, quanto à personalidade do 

agente, o conjunto probatório coligido no bojo dos autos não nos fornece 

elementos suficientes para uma cabal avaliação da índole do condenado. 

Não há, portanto, elementos concretos aptos a demonstrar que a 

personalidade do condenado seja deturpada, desviada e/ou voltada à 

prática de delitos.E. Dos motivos do crimeXXIX.Os motivos do crime “... são 

os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o crime ou a 

contravenção penal”.XXX.Essa circunstância judicial para ter cabimento 

não pode caracterizar elementar do tipo penal, elemento subjetivo do tipo 

(dolo ou culpa), qualificadora, causa de aumento ou de diminuição de 

pena, atenuante ou agravante . XXXI.No vertente caso, o réu declarou em 

seu interrogatório que praticou o delito em comento, pois a vítima saiu no 

sábado para trabalhar e só retornou no domingo de manhã; que a vítima 

deveria ter voltado para casa, no entanto, foi para outro lugar, o que nos 

faz ilacionar que o fator psíquico que o levou a cometer o delito foi o fato 

de se sentir desrespeitado ou desonrado pela vítima. Note-se que essa 

circunstância judicial deverá ser levada em consideração para elevação 

da pena do réu, conforme disposto no parágrafo acima.F. Das 

circunstâncias do crime XXXII.As circunstâncias do crime “... São os 

dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não 

integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os 

instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local 

em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o 

ofendido etc”.XXXIII.No caso em apreço verifico como circunstância 

merecedora de registro apenas o relacionamento conflituoso existente 

entre o agente e a vítima, os quais conviveram maritalmente por um ano e 

meio e tiveram uma filha.G. Das consequências do crimeXXXIV.As 

consequências do crime “... Envolvem o conjunto de efeitos danosos 

provocados pelo crime, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da 

coletividade”.XXXV.Note-se que o medo provocado na vítima é 

consequência natural do crime e, portanto, não pode servir como fator de 

aumento da pena, “... ao contrário do trauma certamente causado em seus 

filhos menores quando o crime é por eles presenciado...”. Grifei.XXXVI.No 

caso em comento, as lesões e os dissabores experimentados pela vítima 

não deixam de ser uma consequência natural dos ilícitos praticados no 

âmbito doméstico e familiar, não transcendendo, portanto, ao resultado 

típico, de modo que essa circunstância judicial não poderá ser 

considerada como fator de aumento de pena.H. Do comportamento da 

vítimaXXXVII.O comportamento da vítima “... É a atitude da vítima que tem o 

condão de provocar ou facilitar a prática do crime... Fácil concluir, 

portanto, que se trata de circunstância judicial neutra ou então favorável 

ao réu, mas que nunca pode ser utilizada para prejudicá-lo...”.XXXVIII.No 

vertente caso, não verifico nada que mereça destaque.1.2 Da dosagem da 

pena privativa de liberdadeXXXIX.Aferidas as circunstâncias judiciais 

passo à dosagem da pena na forma do art. 68 do CP, conforme quadro 

abaixo:FundamentaçãoPenaPena base:Consideradas e verificadas as 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 68 

do CP, estabeleço a pena base em:04 (quatro) meses de 

detenção.Agravantes:Não verifiquei, no vertente caso, a presença de 

qualquer agravante, motivo pelo qual mantenho a pena em:04 (quatro) 

meses de detenção.Atenuantes:Considerando a presença da atenuante 

prevista no art. 65, III, d, do CP, reduzo a pena em 1 (um) mês de 

detenção, passando a pena para: 03 (três) meses de detenção.Causas de 

aumento/diminuição de pena e pena definitiva:Não verifiquei, no vertente 

caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de 

pena, pelo que torno definitiva a pena em: 03 (três) meses de detenção.Da 

detraçãoXL.Considerando que após a prisão em flagrante do réu, houve 

fixação de fiança, bem como pagamento de tal fiança pelo réu (fl. 32), não 

permanecendo o réu preso em flagrante (fl.33), deixo de realizar a 

detração.Do regime de cumprimento de penaXLI.Levando-se se em conta 

a pena que deverá o condenado cumprir, estabeleço para cumprimento 

desta pena o regime aberto, conforme disposto na alínea “c”, do § 2º, do 

art. 33 , do CP. A pena deverá ser cumprida em casa de albergado ou 

estabelecimento adequado (CP, art. 33, § 1º, “c”).Da Substituição da Pena 

e do SursisXLII.Sendo o crime praticado mediante violência torna-se 

incabível in casu a substituição prevista no art. 44do CP, por força do que 

estabelece o incs. I do referido artigo.XLIII.Não preenchendo o condenado 

os requisitos dispostos no inciso II do art. 77, também não faz jus ao 

benefício do art. 77do CP.XLIV.Tratando-se, in casu, de réu solto, deixo de 

observar a Súmula n. 716 do STF , assim como as disposições da 

Resolução n. 113/2010 do CNJ .XLV.Após o trânsito em julgado da 

sentença para o MP, volvam-me conclusos para análise da prescrição 

com base na pena em concreto, conforme preconizado pelo § 1º do art. 

110 do CP . XLVI.Após o trânsito em julgado da sentença para ambas as 

partes:?comunique-se o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o Cartório 
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Distribuidor e o Instituto Nacional de Identificação, acerca desta 

condenação;?expeça-se guia de execução penal, a qual deverá se fazer 

acompanhar das peças e requisitos talhados nos arts. 1º, incs. I a XIII e 

2º, § 3º, da Resolução n. 113 do CNJ. Após, encaminhe-se ao Juízo 

responsável pela execução penal. Observe o Cartório que, conforme 

estatui o § 1º do art. 2º da Resolução n. 113/2010 do CNJ , caso esteja o 

réu preso, a guia de recolhimento definitiva deverá ser expedida ao juízo 

competente no prazo máximo de 5 dias, contados da data do trânsito em 

julgado da sentença;XLVII.Custas na forma da lei.XLVIII.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, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 15 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 441432 Nr: 18049-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLISON SOUZA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLISON SOUZA CAMILO, Cpf: 

88950727153, Rg: 129.19.870, Filiação: Benedita Salvadora de Souza 

Camilo e Miton Mário, data de nascimento: 17/01/1982, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, lavador de õnibus vigilante noturno, Telefone 

3322-8502. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a CITAÇÃO DO DENUNCIADO de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a Denúncia, intimando-o para que no 

prazo de 10 dias responda à acusação por escrito, na forma da nova 

redação do art. 396 do Código de Processo Penal. OBSERVAÇÃO: Em 

caso do réu não apresentar contestação, será nomeado um dos membros 

da Defensoria Pública na escala dessa instituição para que apresente a 

resposta à acusação.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, oferece 

denuncia contra WELLISON SOUZA CAMILO, acima qualificado, pela 

prática do seguinte fato delituoso: No dia 22/06/2014, Nesta Capital, o 

denunciado começou a discutir com a vítima Graziele da Cunha Silva, e em 

seguida a agrediu desferindo-lhe um soco na boca derrubou-a no chão e 

colocou o pé em cima da sua cabeça, causando-lhe as lesões descritas 

no laudo pericial nº 1.9067.2.2014.60192-01, e, de tudo mais que constam 

nos autos, encontra-se o denunciado incurso no Art. 129 § 9º, do CP.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Acolho a cota ministerial retro.II.Cite-se o 

acusado,  v ia  ed i ta l ,  nos  te rmos do  ar t .  361 ,  do 

CPP.III.Intimem-se.IV.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, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 07 de maio de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 350048 Nr: 11144-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PAULO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Certifico que o movimento "Edital Expedido", de 13/03/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10218, de 15/03/2018 e publicado no dia 

16/03/2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 496975 Nr: 36137-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON HILARIO MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Certifico que o movimento "Edital Expedido", de 11/04/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10238, de 17/04/2018 e publicado no dia 

18/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 535214 Nr: 26917-20.2018.811.0042

 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: VFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

SILVA - OAB:5901-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com 

partilha de bens.

II. A autora tem por desiderato a concessão liminar de alimentos 

provisionais no valor de R$ 3.000,00.

III. Estatui o art. 1.702 do CC que, na separação judicial litigiosa, sendo um 

dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, o outro deverá prestar 

alimentos, observados os critérios estabelecidos no art. 1.694 do CC, o 

qual exige prova do binômio: necessidade/possibilidade (CC, art. 1.694, § 

1º ).

IV. Com efeito, o sucesso do pedido liminar em comento depende da 

demonstração dos seguintes requisitos:

 ? Ser o cônjuge inocente e desprovido de recursos;

? Prova da necessidade da autora e da possibilidade do réu.

V. Compulsando os autos verifico que o pedido em comento não se fez 

acompanhar de prova documental capaz de comprovar a presença dos 

requisitos retro elencados, impondo-se, portanto, seja realizada audiência 

de justificação prévia, conforme estatui o art. 300, § 2º, do CPC.

VI. Para audiência de justificação prévia designo o dia 19/09/2018, às 

13h00min (CPC, art. 300, § 2º).

VII. Intime-se a autora para que deposite o rol de testemunhas que serão 

ouvidas em audiência de justificação prévia, bem como para que deslinde 

se trará essas testemunhas independentemente de intimação.

VIII. Expeça-se o necessário.

IX. Intimem-se.

X. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 520389 Nr: 12482-41.2018.811.0042

 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: JDLS, DJGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a causídica 

JOELMA MEDEIROS GONÇALVES OAB/MT 18.275, via DJE, para que, 

apresente impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 464813 Nr: 4697-62.2017.811.0042

 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: MPDMF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LIMA CESAR DE 

MIRANDA BISNETO - OAB:41.258, TARGUS RIGON WESKA - 

OAB:MT-7.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932

 Vistos etc.

I. Considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, 

abra-se vista ao Ministério público para especificação de eventual prova 

que pretenda produzir.

II. Após, conclusos para despacho saneador ou julgamento antecipado da 

lide.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 532197 Nr: 23938-85.2018.811.0042

 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: MDFAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jenyffer Kelle pereira 

Bassan - OAB:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com 

partilha de bens.

II. A autora tem por desiderato a concessão liminar de alimentos 

provisionais no valor de R$ 1.908,00, equivalente a 02 salários mininimos.

III. Estatui o art. 1.702 do CC que, na separação judicial litigiosa, sendo um 

dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, o outro deverá prestar 

alimentos, observados os critérios estabelecidos no art. 1.694 do CC, o 

qual exige prova do binômio: necessidade/possibilidade (CC, art. 1.694, § 

1º ).

IV. Com efeito, o sucesso do pedido liminar em comento depende da 

demonstração dos seguintes requisitos:

 ? Ser o cônjuge inocente e desprovido de recursos;

? Prova da necessidade da autora e da possibilidade do réu.

V. Compulsando os autos verifico que o pedido em comento não se fez 

acompanhar de prova documental capaz de comprovar a presença dos 

requisitos retro elencados, impondo-se, portanto, seja realizada audiência 

de justificação prévia, conforme estatui o art. 300, § 2º, do CPC.

VI. Para audiência de justificação prévia designo o dia 13/09/2018, às 

13h00min (CPC, art. 300, § 2º).

VII. Intime-se a autora para que deposite o rol de testemunhas que serão 

ouvidas em audiência de justificação prévia, bem como para que deslinde 

se trará essas testemunhas independentemente de intimação.

VIII. Expeça-se o necessário.

IX. Intimem-se.

X. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 532350 Nr: 24107-72.2018.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDS, FFSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16191-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de cumprimento de sentença com fulcro nos art. 528 e 

seguintes do CPC.

 II. Compulsando os autos, verifico que, a presente execução de alimentos, 

foi distribuída, por dependência, a ação de alimentos sob código nº 

366619; que o acordo, objeto desta execução, foi celebrado e homologado 

pelo Juiz II da 2ª Vara Especializada da Violência Doméstica e da Família 

contra Mulher.

III. De conformidade com o que estatui o art. 516, II do CPC, o cumprimento 

de sentença deve se dar no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 

jurisdição, ou seja, pelo Juiz II da 2ª Vara Especializada da Violência 

Doméstica e da Família contra Mulher.

IV. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo incompetente para processar e julgar a presente ação 

e, por corolário, determino, após as baixas e anotações de estilo, seja o 

presente auto redistribuído ao Juiz II da 2º Vara Especializada da Violência 

Domestica e da Família contra Mulher.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337913 Nr: 19065-52.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 XII.Posto isto, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu 

Eliseu da Silva Dias, brasileiro, solteiro, natural de Guaira/PR, nascido em 

20/10/1964, filho de João Lucas Dias e Leovercina da Silva Dias, residente 

na Rua 10, Qd. 25, Casa 40, Bairro Altos do Coxipó, nesta Capital, nos 

termos do disposto no artigo 386, incisos V, do CPP.XIII.Intime-se a vítima, 

conforme determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.XIV.Procedam-se as 

anotações e comunicações constantes no item 7.16.1 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.XV.Transitado em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.XVI.Isento de custas.XVII.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 473501 Nr: 13410-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANA CASTRO DE 

OLIVEIRA - OAB:20711/O

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara ter sido convocado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para reunião nesta data, resta prejudicada a realização do 

presente ato.

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.: 107661 Nr: 4452-85.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: 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: 107661-Marcio Henrique 

Pereira Cardoso - OAB:7659/O

 Portanto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento nos 

artigos 84 e 85 do ECA, defiro a liminar para Suprimento do Consentimento 

Materno e:Autorizo a Requerente Maria Eduarda Bertaia Stefanini Matos, a 

empreender viagem ao exterior na companhia do genitor André Luís 

Stefanini Matos, para Miami, Estados Unidos, no período de 21/09/2018 a 

01/10/2018, e demais providencias para obtenção do Visto junto a 

Embaixada Americana, suprindo o consentimento materno.Publique-se a 

presente decisão para ciência dos advogados Isabel Cristina Guarim da 

Silva Arruda OAB/MT 6.347 e Marcio Henrique P. Cardoso OAB/MT 

7.659.Notifique-se o Ministério Público para ciência desta 

decisão.Expeça-se o necessário.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 103821 Nr: 1266-54.2017.811.0063

 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, MRDP, 

LADS, JAdPF, AdPF, AdPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDF, LRDP, ATDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5721/OAB/MT

 Vistos etc...,

 I - Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 11/10/2018 as 16h00.

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e 

§ 5º do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a 

audiência supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

III – Conste no mandado que no dia da audiência os requerentes deverão 

estar acompanhados das crianças e adolescente.

IV - Notifique-se o Ministério Público, Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

V - As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 103405 Nr: 910-59.2017.811.0063

 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, JGT, 

MEDT, EGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:14284, Jovanil Emilio de Souza - OAB:5.064

 Vistos etc.

 I – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 19/09/2018 as 14h15.

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e 

§ 5º do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a 

audiência supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

III – Conste no mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar 

acompanhada da criança e adolescentes.

IV - Intime-se o advogado constituído para que cumpra o disposto no artigo 

455, § 1.º do NCPC .

V - Notifique-se o Ministério Público e Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 91446 Nr: 225-23.2015.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NETSdA, CLSS, MVT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RT, LPSS, WCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14.548, Wellington Cavalcanti da Silva - OAB:15.080-A

 Vistos, etc...,

 I – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 11/10/2018 as 14h30.

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e 

§ 5º do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a 

audiência supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

III – Conste no mandado que no dia da audiência os guardiões deverão 

estar acompanhados da criança.

IV - Notifique-se o Ministério Público, Defensoria Pública, e o Núcleo de 

Práticas Jurídicas da UNIC, dando-lhes ciência da data designada para 

realização da audiência.

V - As providências.

Juizados Especiais Cíveis

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antônio Veloso Peleja Júnior

 Cod. Proc.: 17025 Nr: 1298-14.2008.811.0083

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA BARBOSA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951, JOSE SINVALDO RIBEIRO DA SILVA - OAB:1717-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 INTIMO O RECLAMADO do desarquivamento dos autos, bem como, para 

promover a digitalização do processo no Sistema Projudi (Oficio Circular nº 

390/2013-DAJE), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 5838 Nr: 163-05.2005.811.0072

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuina Moreira Neves Vieira, Joze Fulviana Moreira 

Vieira, Jose Nascimento de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porche Veiculos, Marcio Eduardo Coelho 

Gomnçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Vianna De Arruda - 

OAB:10841, José Nascimento de Carvalho - OAB:2320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT

 Vistos,

 Cumpra-se o determinado na decisão de mov. 392 para que este feito 

seja distribuído no PROJUDI.

 Sem prejuízo de tal providência, determino, desde já, a intimação dos 

exequentes para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos opostos 

(fls. 417/499).

Intimem-se.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 120489 Nr: 1584-40.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Anna Beatriz de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amalha Marcia Evangelista Rabel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel de Oliveira Correa - 

OAB:MT0011327O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núbia Georgia Oliveira 

Santos - OAB:OAB/MT 19.286

 Visto.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 78, da 

Lei 9.099/95, a ser realizada no dia 27.08.2018, às 14:30 horas.

INTIMEM-SE as partes na pessoa dos respectivos advogados, caso os 

tenham.

 Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MP.
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Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27627 Nr: 50-35.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. de Abreu & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUGUSTO MONTEIRO 

LOPES - OAB:2433, Maele Rogo Mascaro Nobre - OAB:5122, MARIO 

LACERDA NETO - OAB:7448, NATIANE CARVALHO DE BONFIM - 

OAB:6933, SERGIO FERNANDO CEZAR - OAB:7449

 Intimo o(a) advogado(a) da autora do fato M. P. de Abreu & Cia Ltda ME 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos os comprovantes de 

pagamento parcial, das parcelas pagas até esta data, a título de transação 

penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37100 Nr: 3351-53.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO THOME & CIA LTDA, Wallace de 

Barros Oliveira, Elisangela Alves Simonetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ranielly gonçalina leite - 

OAB:14433

 Vistos.

Diante da manifestação retro (fl. 50), dando conta da ausência de justa 

causa para propositura de ação penal e, pelo que dos autos consta, 

ACOLHO a promoção de arquivamento deste Termo Circunstanciado de 

Ocorrência apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com as 

comunicações e baixas de praxe.

DETERMINO a restituição do carvão vegetal apreendido em favor da 

empresa RENATO THOME & CIA LTDA.

Arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24908 Nr: 1277-31.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arapongas Comércio de Madeiras Ltda Epp, 

Sérgio Yasuo Arakawa Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleodimar Balbinot - 

OAB:3.663, CLEODIMAR BALBINOT - OAB:3663

 Cientifico o(s) advogado(s) do autor do fato acerca dadistribuição da 

carta precatória n.º 0000795-66.2018.822.0008, Juízo Deprecado Espigão 

do Oeste/RO, para que tome(m) conhecimento e diligencie seu 

cumprimento

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001956-24.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILO CUSTODIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001956-24.2018.8.11.0001 REQUERENTE: RAMILO CUSTODIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. 

Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados como repetitivos três 

recursos sobre o tema tratados nos presentes autos, quais sejam: o REsp 

1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020, bem como determinou 

a suspensão ([1]), em todo o território nacional, dos processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão determina-se, em 

cumprimento à decisão do STJ, que se aguarde em Secretaria até a 

comunicação acerca da modificação da ordem de suspensão determinada 

por aquela Corte Superior. Ressalva-se que embora conste pedido de 

tutela de urgência não se vislumbra risco que autorize apreciação imediata 

haja vista que a repercussão é tão somente econômica, portanto, passível 

de resolução após a revogação do sobrestamento determinado pelo STJ. 

Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por força de 

decisão proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Noticia disponível em: 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

e-Tust-e-Tusd

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1000956-23.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE DE JESUS NUNES 

CORDEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consulta pública realizada, nesta data, às 16: 40 horas, no portal da 

Seges-MT (https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), 

verifica-se que o recorrente não se enquadra nos requisitos de 

hipossuficiência, podendo assim, arcar com as custas processuais. 

Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, 

formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o 

preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade 

financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DELOCA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (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: 

1001290-57.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JORGE DELOCA BARROS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 16: 50 horas, no portal da Seges-MT 
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(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIR CATARINA HUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO 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 DESPACHO Numero do Processo: 

1000818-56.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANIR CATARINA HUBER 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consulta pública realizada, nesta data, às 17: 15 horas, no portal da 

Seges-MT (https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), 

verifica-se que o recorrente não se enquadra nos requisitos de 

hipossuficiência, podendo assim, arcar com as custas processuais. 

Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, 

formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o 

preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade 

financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501451-66.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVENI SOARES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0501451-66.2013.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA ALVENI SOARES 

VIEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

executada comprovou o pagamento do valor do RPV. A parte exequente 

se manifestou requerendo o levantamento dos valores, de modo que 

demonstra concordância com a quitação, o que denota reconhecer que a 

obrigação foi completamente satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO SILVA ALVES (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: 

23/10/2018, Hora: 10:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Vistos, etc. 

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. 

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: 1001875-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/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: 

18/10/2018, Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se com as advertências legais, 

especialmente para que os réus apresentem a documentação de que 

disponham para 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. 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: 1022863-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY HONORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 30/10/2018, Hora: 09 

HORAS, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022863-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY HONORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022863-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VANDERLEY HONORATO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Vanderley Honorato de Oliveira 

ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá, na qual pretende obter liminar para fornecimento de 

“3 injeções da droga antiongiogênica (Ranibizumabe – Lucentis ou 
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Aflibercept – Eylia)”, uma vez que está com quadro de membrana 

neovascular subretiniana em olho esquerdo. O parecer técnico emitido 

pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu que “há URGÊNCIA, pelo 

risco de danos irreversíveis à visão; há risco teórico de PERDA DE 

OPORTUNIDADE.” (ID 14680299). Extrai-se do documento de ID 14385182, 

que a parte autora está regulada sob o n.º 237989169 para a realização 

de um procedimento com classificação de risco emergencial desde o dia 

14/04/2018. É o breve relato. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil preceitua que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. A relevância do fundamento da 

demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do direito) se 

consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 

196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público por meio de 

políticas sociais e econômicas a obrigação de garantir o acesso à saúde. 

Da mesma forma, verifica-se o receio de ineficácia do provimento se 

concedido somente ao final (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo), mormente o risco de agravamento do quadro clínico da parte 

autora, com “maiores as chances de cegueira de cunho irreversível”, 

conforme parecer do NAT. Nota-se que a parte autora comprovou a 

necessidade da realização do tratamento, conforme se extrai do relatório 

médico subscrito por especialista, corroborado pelo parecer técnico 

emitido pelo NAT. Diante do exposto e preenchidos os requisitos legais, 

DEFERE-SE a ordem liminar e determina-se ao Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá que, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, submetam a 

parte autora VANDERLEY HONORATO DE OLIVEIRA, Cartão SUS nº 

708.7021.7646.4897, ao procedimento de 03 (três) aplicações, com 

intervalo mensal, de injeção intra vítrea de antiangiogênico no olho 

esquerdo. Intime-se o servidor público que estiver no exercício do seu 

cargo na Central Estadual de Regulação e Gestor Municipal de Saúde ou 

outro responsável legal para conhecimento e providências, com a 

urgência que o caso requer. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

e intime-se os Requeridos para que tragam aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Expeça-se mandado. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000614-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER BISPO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

para apresentar a Certidão de Crédito Original, para fins de expedição do 

Ofício Requisitório correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 0500477-92.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

para apresentar a Certidão de Crédito Original, para fins de expedição do 

Ofício Requisitório correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 0500622-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDA JOSEFINA DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

para apresentar a Certidão de Crédito Original, para fins de expedição do 

Ofício Requisitório correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000621-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

para apresentar a Certidão de Crédito Original, para fins de expedição do 

Ofício Requisitório correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000449-62.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FELIX GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA FELIX GONCALVES OAB - MT17280/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

para apresentar a Certidão de Crédito Original, para fins de expedição do 

Ofício Requisitório correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 0505113-04.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MARCELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, 

para manifestar a respeito dos IDS. 14621631 e 14621637, 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000383-19.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, 

para manifestar a respeito dos IDS. 14615554 e 14615574, 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019624-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES JOSE DE ARAUJO (REQUERENTE)

ELISEU MARTINS TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Implusiono os autos com a finalidade de intimação do patrono do autor em 

juntar novamente os documentos dos IDS 13998463 E 13998521. Os 

documentos que deverão ser juntados: ID 13998463, Procurações e 

Documentos Pessoais dos Autores. ID 13998521, DOC 1 Certificados de 

Conclusão do Curso de Formação de Sargento ( EFC), no prazo de 15 

dias. Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 0505354-41.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY OAB - MT6692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

para apresentar a Certidão de Crédito Original, para fins de expedição do 

Ofício Requisitório correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011598-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-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 Processo: 

1011598-66.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: SHIRLENE BENITES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500482-80.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEIXOTO HUGUENEY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY OAB - MT6662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500482-80.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: SILVANA PEIXOTO HUGUENEY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500853-49.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS LUCKSINGER PLASTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500853-49.2012.8.11.0001. EXEQUENTE: LUIS LUCKSINGER PLASTER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista 

erro nos cálculos, de acordo com certidão ID: 14271836, ao contador para 

a elaboração de novos cálculos. Processe-se de acordo com o 

Provimento n.º 11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001267-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RABELO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thompson José de Oliveira OAB - MT0011752A (ADVOGADO)

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001267-77.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ALEX RABELO DE ARAUJO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer na 

qual a parte autora requer que o juízo determine “(...)a imediata 

transferência de propriedade do veículo: Motocicleta, gasolina, Honda, 

CB600F, ano fabricação 2009, Modelo 2010, com capacidade de 02 

passageiros, 599 cilindradas, código Renavan 00228917786, CHASSI: 

9C2PC4200AR000295, PLACA NUA 4068, para o nome do Requerente 

ALEX RABELO DE ARAÚJO, conforme documento acostado e assinado e 

m cartório;”. Aduz, em síntese, que adquiriu um veiculo motocicleta, 

realizou o pagamento e recebeu o bem, mas não pode realizar sua 

transferência porque “alguém não identificado, aparece com sendo 

Claudio de Carvalho (extraído da tela do sistema do Detran), solicitou a 2ª 

Via do Documento do veículo, no dia 27/04/2018, parece que está 

impedindo a transferência do veículo”. Considerando que o suposto 

impedimento está sendo gerado por ato de terceiro, o qual teria realizado a 

solicitação de documento essencial à transferência, evidencia-se de plano 

que há interesse jurídico de referida pessoa, característico de 

litisconsórcio necessário, de modo que prematuro determinar qualquer 

providencia relativa a alteração de registro sem o seu ingresso na 

demanda. Assim, determina-se à parte autora que emende a petição inicial, 

no prazo de 15 dias, para incluir no polo passivo o terceiro CLAUDIO DE 

CARVALHO, formule os requerimentos que entender pertinentes e 

requeira a respectiva citação, sob pena de extinção, nos termos do art. 

115, parágrafo único, do CPC. Ressalva-se que, caso tenha comprovada 

dificuldade para localizar o endereço do litisconsorte, poderá solicitar ao 

juízo a efetivação da busca via INFOJUD haja vista que o o registro de 

solicitação ao DETRAN apresentado na petição inicial traz o CPF de 

Claudio Carvalho (174.806.209-34). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000980-51.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000980-51.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 361 de 552



disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001399-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(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: 

1001399-37.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GISELE CORREA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, IBFC - 

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO Vistos, etc. 

Compulsando a petição inicial, verifica-se que a reclamação proposta em 

face de SEDUC/MT. Secretarias não possuem personalidade jurídica para 

compor o polo passivo da ação, razão pela qual devem ser substituídos 

pelas respectivas pessoas jurídicas de direito público que integram, como 

órgão da administração. Assim, FACULTA-SE, desde logo, à parte autora 

que promova emenda da petição inicial com o escopo de adequar o polo 

passivo, com nome, CNPJ e demais dados da pessoa jurídica de direito 

público, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001573-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

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: 

1001573-46.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VERA LUCIA DA SILVA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se 

como emenda à inicial o termo de ID 14290747. Esclarecida a causa de 

pedir e o pedido da reclamação no termo de aditamento, verifica-se que se 

trata de ação de reparação de dano moral que Vera Lucia da Silva 

promove em face do Município de Cuiabá pela prática de ato administrativo 

que resultou em lançamento em dívida ativa, ajuizamento de ação de 

cobrança de multa relativa ao terreno que não pertence à autora, bem 

como constrição de valores em conta corrente via BacenJud. Resta 

prejudicado o pedido de tutela de urgência realizado inicialmente em razão 

da informação trazida pela autora no termo de aditamento de que a 

Defensoria Pública adotará as providências para o desbloqueio dos 

valores junto ao juízo que executou a penhora por meio do BacenJud. 

Desse modo, subsiste nesta reclamação apenas a pretensão de 

reparação de dano moral. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

o(s) requerido(s), 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-80.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1000851-80.2016.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERME CHAVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, às 13: 04 

h o r a s ,  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001989-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MALICE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 30/10/2018, Hora: 09:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001992-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:30/10/2018, Hora: 09:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001913-87.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

30/10/2018, Hora: 09:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, com as advertências legais, para que apresente a documentação 
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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 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016235-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO EGIDIO TAQUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-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: 

1016235-89.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AVELINO EGIDIO TAQUES 

NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. AVELINO 

EGIDIO TAQUES NETO promove AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual pretende obter tutela 

provisória que obrigue o réu a renovar seu ato de nomeação no cargo de 

Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, Perfil Profissional: 

Engenheiro. Em síntese, afirma que não foi notificada pessoalmente e de 

forma inequívoca da sua nomeação, haja vista que houve apenas a 

comunicação via diário oficial, sem notificação pessoal. Discorre que em 

razão do lapso não tomou conhecimento do chamamento público. 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. Os elementos dos autos não evidenciam os 

elementos da tutela de urgência, especialmente porque se fundam no 

argumento de que não houve notificação pessoal, cuja prova deverá ser 

produzida pelo requerido a fim de comprovar, via documental, que o fez. 

Além disso, há ser verificado se o candidato manteve seu endereço 

atualizado junto a administração. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, 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. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (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: 

1001605-51.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DIVINO PEREIRA GOMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de declaração de promoção na qual a parte autora pede liminarmente “A 

concessão da tutela jurisdicional de urgência (específica ou antecipatória), 

inaudita altera pars, para o fim de determinar ao réu que promova o autor 

ao cargo de sub-tenente da PMMT, sob pena de aplicação de astreintes, 

se este for o entendimento do Juízo; astreintes, se este for o entendimento 

do Juízo;”. 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, notadamente em se tratando de 

pretensão que envolve alteração de requisito para promoção no serviço 

público e consequentemente implica em eventual liberação de valores 

decorrente de reposicionamento na carreira que no caso poderia ocorrer 

de forma provisória. Deferir, com amparo em alegações unilaterais da 

parte autora, medida que pode resultar em acréscimo patrimonial ao autor 

e despesa para a administração, e que, por tal circunstância, possui 

trabalhosa reversibilidade, demanda constatar de plano a evidência do 

direito, o que não é o caso dos autos, pois para o desiderato é necessário 

avaliar a situação funcional individual do servidor, sendo prudente facultar 

o contraditório para oportunizar além de esclarecimento a juntada de 

documentos. Além disso, deve-se observar 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. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido, 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. 

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).g.n.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLIN DOG SERVICOS VETERINARIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001978-82.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLIN DOG SERVICOS 

VETERINARIOS LTDA - EPP REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825450 Nr: 4790-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: IZAURA VEHNER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 4790-79.2016.811.0003, 

Protocolo 825450, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005444-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Intimação dos advogados das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

informem se possuem interesse em conciliar, bem como manifestem sobre 

a necessidade de produção de provas.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002409-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M C BARBOSA COMERCIO - ME (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre a defesa apresentada pela Defensoria 

Pública.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000316-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PATRIOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIONI (EXECUTADO)

MARCELO ZANDONADI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266/O (ADVOGADO)

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a petitório de ID 14343103, bem como, 

sobre os avisos de recebimentos (ID's 11404053 e 11405633) assinados 

por terceiros.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003044-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestem sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820065 Nr: 2958-11.2016.811.0003

 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: PRISCILA DOS SANTOS CARDOZO

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

RONDONOPOLIS - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63440, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - 

OAB:10386B/MT

 Initmação da advodaga da requerente, para no prazo legal manifestar-se 

nos autos requerendo o que direito, em face da petição de fls. 153/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747324 Nr: 6353-79.2014.811.0003

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO CARNES F LTDA ME, HELCIO 

ANTONIO NALESSO JUNIOR

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

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado do requerente, para no 

prazo legal manifestar-se nos autos quanto a devolução da Carta 

Precatória de fls. 72/86, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 734563 Nr: 14335-81.2013.811.0003

 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: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE SANTIAGO

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

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 Intimação do advogado do requerido para manifestar-se nos autos 

requerendo o que de direito, em face da petição de fls. 181/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 270301 Nr: 3421-12.2000.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA ANTUNES ALVES, MARIA LUCAS 

EVANGELISTA, INES LUCAS LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI MENDES PEREIRA, PAULO RODRIGO 

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

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

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

NERCINO LAZARO RODRIGUES - OAB:MT/ 4405-A

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

OAB:5.296/MT

 Intimação do advogado da exequente para manifestar-se quanto ao 

petitório de fls. 508/511 no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410776 Nr: 6848-36.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIMENTEL DA SILVA

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

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestarem quanto a 

certidão de fl.549

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814834 Nr: 1151-53.2016.811.0003

 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, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimacão do advogado da parte requerente para, no prazo legal, trazer 

aos autos o cálculo do valor atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 890430 Nr: 1884-48.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.MUNIZ FEITOSA & CARVALHO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE LUXE COMERCIO DE VESTUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, para manifestar sobre a certidão do Oficial 

Justiça de fls. 48, no prazo de (5)cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731370 Nr: 11779-09.2013.811.0003

 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: LUZIETE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ SANTOS TAKANARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARK DE FREITAS 

- OAB:15.143/MT

 Do advogado da parte requerida para, no prazo legal, manifestar quanto a 

sentença de fl. 323/326.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 400442 Nr: 13985-06.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AUGUSTO ABILIO DOS SANTOS, ESPÓLIO 

DE APARECIDA ABILIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEITE LACERDA, ANA JULIA LACERDA

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

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 Do advogado do autor para, no prazo legal, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428200 Nr: 10343-54.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOI BOM COMERCIO DE ANIMAIS LTDA, JOSÉ 

LUIZ SOARES DE MENDONÇA, HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR, 

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

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

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 8380

 Intimação da parte executada MARIA ROSILEIDE MARTINELLI DE 

MENDONÇA para manifestar quanto ao auto de avaliação de fls. 195/198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733423 Nr: 13430-76.2013.811.0003

 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: SUZANA DE ALMEIDA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES CARVALHO DIAS, JOSE 

CARLOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 13430-76.2013

Ação: Usucapião

 Autora: Suzana de Almeida Silva Lima

Ré: Maria de Lourdes Carvalho Dias

 Vistos, etc...

 Suzana de Almeida Silva Lima, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de Maria de Lourdes Carvalho Dias, 

com qualificação nos autos.

 Devidamente citada, não contestara o pedido. O confinante fora citado, 

por edital, sendo nomeado Curador Especial, o qual apresentou defesa por 

negativa geral, vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 Não há preliminares.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 12 de setembro 

de 2018, às 15:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

 Roo-Mt, 13/agosto/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

2ª Vara Cível
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004384-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVILSON SEVERIANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004384-70.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADEVILSON SEVERIANO DE CARVALHO REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por ADEVILSON 

SEVERIANO DE CARVALHO em desfavor de BANCO SANTANDER, ambos 

devidamente qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que é 

cliente da requerida e titular da conta corrente de n. 0033 3275 

000010824619. Relata que, durante algum tempo, ficou em débito com a 

ré, devido ao limite do cheque especial e as taxas bancárias cobradas 

mensalmente. Aduz que procedeu a um parcelamento da dívida e que 

adimpliu o valor de R$ 370,03 (trezentos e setenta reais e três centavos), 

para que o banco réu procedesse ao encerramento da conta. Alega que 

foi informado pelo funcionário da requerida que a conta havia sido 

encerrada no mesmo dia (07/11/2017), oportunidade em que recebeu 

como comprovante o “Termo de Encerramento de Conta”. Sustenta que, 

mesmo tendo feito o pagamento da dívida e encerrado a conta, o réu ainda 

continua a fazer cobranças ao autor. Assevera que, no dia 11/04/2018, 

procurou novamente o banco para saber o motivo dessas cobranças, 

sendo informado pelo gerente que a conta não foi encerrada em razão da 

existência de débitos referentes ao acordo celebrado. Por conta de tais 

fatos, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja 

determinado que a requerida proceda ao cancelamento da conta corrente 

de titularidade do autor. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo 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. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. Em relação ao 

pedido de tutela de urgência supramencionado, verifico que não se fazem 

presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, visto que 

as alegações apresentadas requerem melhor análise e exigem dilação 

probatória, sendo recomendável, a priori, a formação do contraditório. 

Desse modo, não obstante a parte autora tenha trazido aos autos cópia de 

“termo de encerramento de conta” e de extratos bancários, é certo que 

não há elementos seguros o suficiente para ensejar a concessão do 

pedido liminar apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, 

haja vista que as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência 

dependem de melhor apuração. Analisando a exordial, observo que o 

demandante alega ter feito o parcelamento da dívida com o banco 

demandado, a fim de que este procedesse ao encerramento de sua conta 

corrente. Contudo, verifico que o demandante deixou de acostar aos 

autos documentos que comprovem a quitação do aludido débito. Nota-se 

que o “termo de encerramento de conta” acostado pelo demandante, 

constitui, na verdade, uma solicitação encaminhada ao banco demandado, 

de modo que o efetivo encerramento da conta bancária depende da 

quitação de todas as tarifas pendentes, consoante cláusulas 

estabelecidas no ID 13707892 - Pág. 3, o que, ao menos neste momento 

processual, não restou devidamente comprovado. Não há, enfim, 

elementos indiciários que permitam concluir pela probabilidade do direto 

invocado, ao menos nessa fase de cognição sumária, consoante prevê o 

artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da disposição legal 

referida, é descabido o deferimento da tutela de urgência quando 

inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o julgador 

acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, uma vez que não estão presentes nos autos os 

elementos aptos à concessão da medida liminar. Conforme o disposto no 

artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 06 de setembro de 2018, às 

09h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 09 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004444-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTUNES DE SOUZA (AUTOR)

MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004444-43.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA, MANOEL ANTUNES DE 

SOUZA RÉU: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - 

RONDONOPOLIS I - SPE LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS C/C 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA DO CARMO 

BEZERRA DA SILVA e MANOEL ANTUNES DE SOUZA em desfavor de 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – 

SPE LTDA, todos devidamente qualificados na exordial. Os autores 

alegam, em síntese, que adquiriram um imóvel urbano por meio de contrato 

de compra e venda e que foram realizados todos os pagamentos 

referentes ao mencionado contrato, no valor de R$ 133.661,90 (cento e 

trinta e três mil e seiscentos e sessenta e um reais e noventa centavos), 

procedendo à devida quitação. Sustentam que, após realizar o pagamento 

previsto contratualmente, solicitaram à requerida a escritura do imóvel. 

Contudo, ressaltam que foram surpreendidos com a cobrança da 

importância de R$ 15.730,06 (quinze mil e setecentos e trinta reais e seis 

centavos), que afirmam constituir cobrança indevida. Por conta de tais 

fatos, pleiteiam os requerentes o deferimento da tutela de urgência, a fim 

de que seja determinado que a requerida forneça a escritura definitiva do 

imóvel objeto do contrato sub judice. Apresentam pedidos de natureza 

final e juntam documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo 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. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Desse modo, não obstante a parte autora tenha 

trazido aos autos cópia do contrato firmado e dos extratos de pagamento, 

é certo que não há elementos seguros o suficiente para ensejar a 

concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda melhor 

compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o pedido 

de tutela de urgência dependem de melhor apuração. No caso em tela, 

demais disso, a parte autora não demonstrou risco de dano capaz de 

justificar o deferimento da medida de urgência postulada, no sentido de 

que se proceda à outorga da escritura pública do imóvel sub judice. Nesse 

sentido, colha-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE 

OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE 
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URGÊNCIA PARA TAL FINALIDADE. Nos termos do § 3º do art. 300 do CPC 

"a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". A questão da 

irreversibilidade, contudo, não pode ser vista apenas na perspectiva da 

ré, porque o indeferimento da medida pode ser passível de acarretar dano 

irreversível à parte autora. Em tal contexto, a possibilidade de concessão 

de providências antecipatórias evidencia um dos aspectos do choque 

entre os direitos fundamentais à segurança e à efetividade, situação que 

deve ser superada a partir da consideração dos elementos do caso 

concreto, mediante critérios de proporcionalidade. Lições da doutrina. No 

caso, a parte autora não demonstrou risco de dano capaz de justificar o 

deferimento da medida, a qual, caso deferida, restaria irreversível para a 

parte ré, de modo que deve ser mantida a decisão agravada, no sentido 

do indeferimento da tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70074925413, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria 

Michel, Julgado em 22/02/2018). Não há, enfim, elementos indiciários que 

permitam concluir pela probabilidade do direto invocado, ao menos nessa 

fase de cognição sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. 

Ressalte-se que, nos termos da disposição legal referida, é descabido o 

deferimento da tutela de urgência quando inocorrer situação fática e 

jurídica que, de plano, convença o julgador acerca da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez 

que não estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da 

medida liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, 

designo o dia 06 de setembro de 2018, às 11h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 09 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004751-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SIRSO CARRAFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES OAB - SP222131 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004751-94.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: PEDRO SIRSO CARRAFA REQUERIDO: PDT PHARMA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 

Vistos etc. Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL PARA COMPRA DE 

MEDICAMENTO EXPERIMENTAL (FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA) PARA 

USO COMPASSIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizado por 

PEDRO SIRSO GARRAFA em desfavor de PDT PHARMA – INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – EPP, ambos 

devidamente qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que foi 

diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA ADENOCARCINOMA 

CONSTRICTIVO DE COLON SGMOIDE, METASTASICO CID10 C18.9 – 

LINFONODOMEGALIAS EM CADEIA PERIAÓTICA, INTERAORTOCAVAL, 

BEM COMO ILIACA EXTERNA BILATERALMENTE, tendo observado apenas 

a evolução de seu caso com os tratamento clínicos convencionais. Relata 

que devido ao grau avançado do estado em que se encontra, tem-se o 

tratamento padrão apenas como paliativo, pois afirma que inexiste 

possibilidade de cura pelos tratamentos padrões. Assim, postula a 

concessão de autorização de uso da substância “fosfoetanolamina 

sintética”, a fim de que seja submetido ao uso experimental do referido 

medicamento, como método de tratamento experimental para a patologia 

que o acomete. Ressalta que com o uso da aludida substância pode 

assegurar sobrevida e melhora na qualidade de vida, haja vista que se 

encontra acamado com fortes dores por todo o corpo. Por conta de tais 

fatos, pleiteia o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja 

autorizada ao Requerente a aquisição, junto ao laboratório PDT Pharma, da 

substância “fosfoetanolamina sintética”, dentro dos padrões de pesquisa 

desenvolvida, na quantidade de 1.080 (um mil e oitenta capsulas/dose) de 

fosfoetanolamina sintética 500mg por dose, ou de maneira excepcional a 

quantidade de 544,50 gramas do pó do mesmo medicamento, equivalente 

ao prazo de 12 (doze) meses, suficiente para garantir o seu tratamento, 

mediante o custeio da fabricação por meio do pagamento do valor de R$ 

3,00 (três reais) por dose, se fornecida em pó, ou no valor de R$ 3,50 

(três reais e cinquenta centavos), se fornecida em cápsula. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. 

Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo 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. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência 

supramencionado, verifico que não se fazem presentes os requisitos para 

a concessão da tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas 

requerem melhor análise e exigem dilação probatória, sendo 

recomendável, a priori, a formação do contraditório. Desse modo, não 

obstante a parte autora tenha trazido aos autos cópia dos documentos 

médicos, é certo que não há elementos seguros o suficiente para ensejar 

a concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda melhor 

compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o pedido 

de tutela de urgência dependem de melhor apuração. Registre-se que o 

Supremo Tribunal Federal, por meio de liminar, suspendeu a eficácia da Lei 

n. 13.269/2016, que autoriza o uso do medicamento “fosfoetanolamina 

sintética” por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, sob o 

fundamento de que não houve comprovação acerca da qualidade, 

utilidade, eficácia e segurança quanto ao aludido fármaco, em razão da 

ausência, até o momento, de elementos técnicos assertivos da viabilidade 

da substância para o bem-estar do organismo humano. Nesse sentido, 

colham-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E/OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA 

COMPRA DE MEDICAMENTO “FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA” – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DO 

USO DO MEDICAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI N. 

5501-DF) – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI N. 13.269/2016 - AUSÊNCIA 

DE ESTUDOS CLÍNICOS NECESSÁRIOS – PERIGO DE DANO INVERSO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE, EFICÁCIA, UTILIDADE E 

SEGURANÇA DO PRODUTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA 

EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – AGRAVO DESPROVIDO.Não há como reformar 

a decisão proferida em sede de cognição sumária pelo Magistrado “a quo”, 

que indeferiu o pedido de tutela antecipada que objetivava a compra do 

medicamento “fosfoetanolamina sintética”, uma vez que o Supremo 

Tribunal Federal, por meio de liminar, suspendeu a eficácia da Lei n. 

13.269/2016, que autoriza o uso do mencionado fármaco, pois não houve 

comprovação acerca da qualidade, utilidade, eficácia e segurança quanto 

ao medicamento, ressaltando-se que o seu uso pode acarretar dano ainda 

maior à saúde já debilitada do paciente.” (TJ-MT, SEBASTIAO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PARTE AUTORA PORTADORA DE 

NEOPLASIA MALIGNA - PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DA 

SUBSTÂNCIA FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA, CONHECIDA COMO 

“PÍLULA DO CÂNCER” - DECISÃO LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE 

ORIGEM QUE CONCEDEU OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA - EFEITO 

SUSPENSIVO CONCEDIDO EM DECISÃO LIMINAR - AUSÊNCIA DE PROVA 

QUANTO A EFICÁCIA E UTILIDADE DA SUBSTÂNCIA NO TRATAMENTO 

DO AUTOR - SUBSTÂNCIA AINDA EM FASE DE PESQUISA - INEXISTÊNCIA 

DE CONTROLE PRÉVIO DE VIABILIDADE SANITÁRIA PELA ANVISA. LEI Nº 

13.269/2016 SUSPENSA PELO STF ATRAVÉS DE DECISÃO LIMINAR NA 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 5501 - DECISÃO 

REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 19/05/2016, por 

maioria de votos, concedeu medida cautelar na Ação Direta de 
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Constitucionalidade (ADin) 5501 para suspender a eficácia da Lei Federal 

13.269/2016, que "autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética por 

pacientes diagnosticados com neoplasia maligna", sob o fundamento de 

que "ao suspender a exigibilidade de registro sanitário da 

fosfoetanolamina sintética, o ato atacado discrepa das balizas 

constitucionais concernentes ao dever estatal de reduzir o risco de 

doença e outros agravos à saúde dos cidadãos – artigo 196 da 

Constituição Federal", tendo sido destacado que "ao dever de fornecer 

medicamentos à população contrapõe-se a responsabilidade 

constitucional de zelar pela qualidade e segurança dos produtos em 

circulação no território nacional", além de ter sido salientado que "é no 

mínimo temerária – e potencialmente danosa – a liberação genérica do 

medicamento sem a realização dos estudos clínicos correspondentes, em 

razão da ausência, até o momento, de elementos técnicos assertivos da 

viabilidade da substância para o bem-estar do organismo humano".(TJ-MT, 

AI 10016/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no 

DJE 09/06/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - FORNECIMENTO DE FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA - 

SUBSTÂNCIA QUE AINDA DEPENDE DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA - LEI 

FEDERAL Nº 13.269/2016, QUE AUTORIZA O USO DA 

FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA, EFICÁCIA SUSPENSA – DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A norma que autorizava a produção e 

fornecimento da substância pretendida pela agravante teve a sua eficácia 

suspensa por decisão proferida pela Corte Suprema, logo a decisão que 

indeferiu o pleito de antecipação da tutela não comporta reforma 

porquanto ausente a probabilidade do direito pleiteado.” (TJMT- GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016). Não há, enfim, elementos 

indiciários que permitam concluir pela probabilidade do direto invocado, ao 

menos nessa fase de cognição sumária, consoante prevê o artigo 300 do 

CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da disposição legal referida, é 

descabido o deferimento da tutela de urgência quando inocorrer situação 

fática e jurídica que, de plano, convença o julgador acerca da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, uma vez que não estão presentes nos autos os elementos aptos 

à concessão da medida liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 

13.105/15, designo o dia 11 de setembro de 2018, às 09h30min, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. 

Observe-se a PRIORIDADE LEGAL na tramitação deste feito, que tem em 

seu polo ativo pessoa idosa, atendendo sua condição ao que estabelece o 

artigo 1048, inciso I, do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 09 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ALVES SPROCATI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000894-74.2017.8.11.0003. 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT RÉU: PAULO 

CESAR ALVES SPROCATI Vistos etc. Defiro o petitório retro. Cite-se a 

parte requerida no endereço ali indicado, na forma postulada. REDESIGNO 

a audiência conciliatória para o dia 11 de setembro de 2018, às 10h30min. 

Às providências. RONDONÓPOLIS, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005103-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005103-52.2018.8.11.0003. 

AUTOR: FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por FÁBIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. O autor alega, em 

síntese, que é titular da Unidade Consumidora n. 6/134490-2 e que a 

requerida teria feito a substituição do relógio medidor de energia elétrica 

de sua residência, sem comunicá-lo. Aduz que não participou da avaliação 

técnica e que, no dia 28 de junho de 2018, foi surpreendido com o 

recebimento de uma notificação emitida pela requerida, exigindo o 

pagamento do valor de R$385,52 (trezentos e oitenta e cinco reais 

cinquenta e dois centavos). Sustenta que a referida cobrança por 

consumo recuperado é discrepante e indevida. Por conta de tais fatos, 

pleiteia o requerente a concessão de tutela de urgência, a fim de que a 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica 

de sua Unidade Consumidora, em razão das faturas questionadas, que 

somam a importância de R$385,52 (trezentos e oitenta e cinco reais 

cinquenta e dois centavos). Requer, ainda, a realização de perícia técnica 

e substituição do medidor. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo 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. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que, ao que parece, a empresa requerida 

teria emitido fatura com valor superior ao comumente consumido pela parte 

autora, realizando a referida cobrança de forma parcelada, o que pode 

constituir cobrança indevida. O perigo de dano é evidente, pois, é certo 

que a suspensão de energia elétrica causa prejuízos, por se tratar de 

serviço essencial, ainda mais se tal suspensão se dá indevidamente. 

Quanto à pretensão de que seja imposta à requerida a obrigação de fazer, 

consistente em realizar uma perícia técnica para detectar falhas ou trocar 

por um novo o relógio de medição de energia elétrica da residência da 

requerente, verifico que não há elementos seguros o suficiente para 

ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda 

melhor compreensão fática. Ademais, consigna-se que a tutela deferida 

poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser 

modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do 

quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos 

do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar, tão somente, que a requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, abstenha-se de interromper o fornecimento de energia 

elétrica da Unidade Consumidora da parte autora, em razão do 

parcelamento sub judice, que soma a importância de R$385,52 (trezentos 

e oitenta e cinco reais cinquenta e dois centavos), suspendendo os 

efeitos da aludida cobrança, sob pena de multa diária, que desde já aplico 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco 

mil reais), a qual será revertida em favor da parte requerente, consoante 

preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de 

Defesa do Consumidor, devendo a parte autora prosseguir com o regular 

adimplemento das faturas durante o decorrer da demanda, salvo decisão 

em contrário. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo 

o dia 11 de setembro de 2018, às 11h, para audiência de conciliação, que 
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será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. 

Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à 

audiência de conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da 

prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da 

causa, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos 

termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de julho de 2018. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001833-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001833-54.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS JOSE DA SILVA REQUERIDO: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE 

IMOVEIS LTDA Vistos etc. Defiro o petitório de ID 11656868. Citem-se as 

requeridas no endereço ali indicado. REDESIGNO a audiência conciliatória 

para o dia 13 de setembro de 2018, às 11h. Às providências. 

RONDONÓPOLIS, 10 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 882053 Nr: 10993-23.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO- SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DO PRADO - ME, LORI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12.113 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 20, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 882469 Nr: 11135-27.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEVAL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDERSON VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 21, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 378057 Nr: 6410-78.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERACAO BODOQUENA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BATISTA DA ROCHA - 

OAB:MS/2861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 384523 Nr: 12678-51.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI, CERJO 

MASIERO, MARLENE BALBINOTTI MASIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA POLONI SANCHES DE 

OLIVEIRA - OAB:11067-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

apresentar nos autos a guia de diligência do Sr. oficial de justiça, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 873342 Nr: 7770-62.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAH CRISTINA ARGOLO NETP, NORIVAL 

DE OLIVEIRA LOBO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO KOJI OYA - 

OAB:165374, MIRELLA GUEDES CAMPELO - OAB:203715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 25, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 899042 Nr: 5056-95.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA 

SUPERMERCADO REAL, RENATA CRISTINA KULEVICZ, LUZINET SOBRAL 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 20, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 870881 Nr: 6889-85.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIS MONTEIRO DE BARROS GONDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCÓN - OAB:OAB/PR 37007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 
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presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 38, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 894868 Nr: 3483-22.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA RIBEIRO DE MACEDO, BARTIRA MACEDO 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - 

OAB:236637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 13, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752074 Nr: 8802-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO POTIGUARA VIEIRA OSÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:OAB/MT 5.417-B, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708578 Nr: 3439-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACILIO MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DE FÁTIMA FERREIRA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:MT/7.838-A, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS 

SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls.64, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 808998 Nr: 17648-79.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO ANDRIGHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antônio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita da realização da referida audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721147 Nr: 2172-69.2013.811.0003

 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: OLÁVIO ALVES DE SOUZA, IVALDO MORAES DE 

ALMEIDA, RAFAELA SOUZA VERA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO MORAES DE ALMEIDA, RAFAELA 

SOUZA VERA DE OLIVEIRA, OLÁVIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 259/260, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008620-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A . SALOMAO JUNIOR - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA OAB - MT0018718A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR ANTUNES DA SILVA FRAGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004155-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA CARDOZO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000641-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON APARECIDO NUNES EVANGELISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERIDA PARA, QUERENDO, 

MANIFESTAR ACERCA DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E 
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DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DAUMICHEN DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007260-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004279-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIMEIRE ORTEGA ALCANTARA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

14569909, R$549,63 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001545-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO HERBERTO NEUMANN (EXECUTADO)

MARKID NEUMANN - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006013-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ANGELICA TOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002106-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEITIRO UMEKAWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID 

Nº.14548003 , R$ POR MEIO DE GUIA 549,63 AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003784-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. M. L. D. S. (AUTOR)

SILVANA MAIA MARQUES DE LIMA (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)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº.14548448 , 

R$549,63 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003981-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA CAMPOS (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)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID 

Nº14549133. , R$549,63 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006594-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENILDO RIBEIRO SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1006594-94.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa de seu advogado regularmente constituído, para 

emendar a inicial, juntando ao feito o extrato atualizado da negativação de 

seu nome junto ao SERASA ou SPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006549-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VELIANY SANTANA TUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1006549-90.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa de seu advogado regularmente constituído, para 

emendar a inicial, juntando ao feito o extrato atualizado da negativação de 

seu nome junto ao SERASA ou SPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000538-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID 

Nº.14550188 , R$ 549,63POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID 

Nº.14568055 , R$801,79 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000100-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILBER FAGNER FERREIRA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº.14568709 , 

R$660,74 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001386-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PRADO DE CAMPOS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº.14570660 , 

R$549,63 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003347-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE ALMEIDA MARTINS (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 DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID 

Nº.14570905 , R$549,63POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E 

R$14,81DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

(AG. 0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009435-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WINYCIUS DA SILVA MORAES FENGLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14376659

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004977-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ NAZÁRIO BAPTISTELLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GRACIELLE LIMA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ROZIENE GUARINELLI DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004977-36.2017.8.11.0003. Vistos etc. Indefiro o pedido do 

requerido constante no Num. 14335529 - Pág. 1, ante a ausência de 

previsão legal. Aguarde a data para a realização da audiência designada 

nos autos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 15 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002784-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

14573125, R$549,63 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$ 

14,81DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

(AG. 0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010045-64.2017.8.11.0003

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:

ELVIS JUNIOR NEMOTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº.14573969 , 

R$608,04 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737946 Nr: 659-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CONCEIÇÃO BARBOSA PIRES, LUIZ 

CARLOS ALVES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO 

DE FL. 94/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 710804 Nr: 5790-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA SIQUEIRA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO, DROGARIA FARMA PLUS 

LTDA, LOJAS RENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11.230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS - OAB:, EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - OAB:17211-A, 

RICARDO MAGALHÃES PINTO - OAB:OAB/RJ 123575

 Código Processo nº. 710804

Vistos etc.

 Intime a exequente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do 

artigo 485, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724313 Nr: 5305-22.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI KAVAVATA, DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON NOE DE CARVALHO, 

JUCINEIA DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 Código Processo nº. 724313

Vistos etc.

Os credores comparecem aos autos e requerem a intimação do 

representante do espólio para que indique os bens sujeitos à penhora (fls. 

705).

No entanto, o artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, disciplina que:

“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente”.

 In casu, com a redação do artigo acima descrito do CPC/2015, cabe ao 

credor indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá perseguir 

e não mais ao executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do 

CPC/1973.

 Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se pelo 

interesse da parte credora.

Assim, indefiro o pleito formulado pelos exequentes devendo estes indicar 

os bens passíveis de penhora.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 274503 Nr: 6004-67.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GAVOGLIO VIOLA, IVANDER ROBERTO 

VIOLA, CILENE PRADOS VIOLA, IZILDA APARECIDA VIOLA, IJANI AYNE 

VIOLA TORREMOCHA, JOAO CARLOS TROUVA, ALBERTO 

TORREMOCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Código Processo nº. 274503

Vistos etc.

Ante a juntada de documentos à fls. 1.030 e cálculos à fls. 1.031/1.035, 

dê-se vista a parte contrária para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814951 Nr: 1194-87.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO BORGES 

REIS - OAB:OAB/MT 18.866, JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 814951.

 Vistos etc.

Ante a manifestação do requerente à fls. 95 proceda o desbloqueio dos 

veículos constantes à fls. 95, junto ao Sistema Renajud.

 Após, intime a exequente, na pessoa de seu patrono regularmente 

constituído nos autos, via DJE, para que proceda o regular andamento do 

feito no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 13 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 780338 Nr: 6347-38.2015.811.0003

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KERLON LUIS MACIEL BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802640 Nr: 15446-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO SÉRGIO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DE FL. 

46, BEM COMO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO 

DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738074 Nr: 744-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA DA CONCEIÇÃO SANTOS, 

CLAUDIOMIRO MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699

 Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de PRISCILA DA 

CONCEIÇÃO SANTOS, brasileira, casada, promotora de eventos, 

portadora do RG nº 1540251-7 SSP/MT e inscrita no CPF nº 

727.541.501-10, filha de Jairo Pereira dos Santos e Doucilia da Conceição 

Santos, residente e domiciliada na Rua 07 de Setemnro, nº 269, Vila 

Birigui, nesta cidade e CLAUDIOMIRO MARTINS SILVA, brasileiro, 

convivente, prestador de serviços de som, portador do RG nº 941387 

SSP/MT, inscrito no CPF nº 621.298.301-10, filho de Teodomiro Felix da 

Silva e Maria dos Anjos Martins Silva, residente e domiciliado na Rua Samia 

Charafedini, nº 108, Jardim Buriti, nesta cidade, nos termos do dispositivo 

suso mencionado.Encaminhe os autos à equipe multidisciplinar do Juizado 

Volante Ambiental desta Comarca, para análise das contas prestadas. 

Vindo o relatório, dê-se nova vista ao parquet e, voltem-me 

conclusos.Custas “ex lege”.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778031 Nr: 5416-35.2015.811.0003

 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): AMILSON LUZ MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:OAB/MT 21.456/A, JOSE MARTINS - OAB:OAB/SP84314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430368 Nr: 12281-84.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETTI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO MACARINI, MARLI NEVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETE NUNES - 

OAB:OAB/MT2420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO ANTONIO DOS 

SANTOS PELLICIONI - OAB:4288/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824662 Nr: 4484-13.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA BELLINTANI DELAI, ALBERTO 

JOSE DELAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 811984 Nr: 77-61.2016.811.0003
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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: ESPOLIO DE CARLITO SOARES DE ALMEIDA, MARIA 

FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES, DIONE DE ALMEIDA SOARES, 

DIOGENES DE ALMEIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINA LOPES SALANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769051 Nr: 1728-65.2015.811.0003

 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: VANTUIR MARCOS DA SILVA, JOANA D' ARC FELIX DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE VIEIRA DA SILVA, JOSE CAETANO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429948 Nr: 11987-32.2009.811.0003

 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): JAIR SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 700859 Nr: 8831-65.2011.811.0003

 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 - BANCO 

FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:30820/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449634 Nr: 4814-83.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA CRISTINA TELLES NEGRETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 

HERMES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS GAZAL ROCHA - 

OAB:96.079 OAB/RJ

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724964 Nr: 5934-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - AUTO 

MAYRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FIEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DE FL. 

108, BEM COMO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO 

DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434436 Nr: 3102-92.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS VIANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SO BORRACHA PNEUS, CENTRO OESTE 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO PONTES - 

OAB:16.316/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732648 Nr: 12813-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A (CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 Código Processo nº. 732648

Vistos etc.

MARIA DE FÁTIMA SOUSA SANTOS, qualificada nos autos, ingressou 

com CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, também qualificada no processo.

 No curso do prazo do art. 523 do CPC a devedora efetuou o pagamento 

do débito (fls. 243).

A credora pugnou pelo levantamento do crédito à fls. 244.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924 inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. 

Proceda o levantamento no valor de R$ 19.662,05 (dezenove mil 

seiscentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), em favor do credor, 

na conta indicada à fls. 244, observando os termos do Provimento nº 

16/2011-CGJ. Encaminhe os autos a Contadora Judicial para apuração do 

valor das custas, e intime o executado para efetuar o pagamento no prazo 

de 05 (cinco) dias. Transitada em julgado, ou havendo desistência do 

prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 Rondonópolis - MT, 14 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 779902 Nr: 6162-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CAUHY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GUILHERME DE SOUZA, VAGNER 

DE SOUZA FREITAS, MARCOS SERGIO GUILHERME DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT 

IDE - OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Nesello - OAB:17454 

- MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTE PARA VISTA DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE 

FL. 104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754770 Nr: 10192-15.2014.811.0003

 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: IDEMAR ROCHA, LUCINEIDE DAS GRAÇAS 

ALENCASTRE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO PEREIRA FARINHA, 

SANDRA MARIA PEREIRA FARINHA, FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR O MANDADO DE 

REGISTRO DE IMÓVEL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 411526 Nr: 7606-15.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA GRAFICA UNIAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOAO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:RO/1606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Código Processo nº. 411526

Vistos etc.

Considerando que a parte credora não efetuou o depósito do valor dos 

honorários periciais no prazo legal, dou como preclusa a prova pericial.

Intime o exequente para promover o andamento do feito, indicando bens 

passíveis de penhora, bem com juntando o demonstrativo atualizado do 

débito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786614 Nr: 8856-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CARDOZO DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451484 Nr: 6663-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA PAULINA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEAS DIAS DE MOURA, DEUSINA BELA DE 

MOURA, JANET MOURA GOMES DA SILVA, OZIEL JARDIM DE MOURA, 

IDÊ ALVES DE MOURA, HONÓRIO GOMES DA SILVA, FABIO REINEHR, 

MARIA APARECIDA ANTUNES DA SILVA, MARIA ALVES LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL REGINA CAMARGO 

GARCIA - OAB:15213/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 784090 Nr: 7785-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL ALMEIDA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 810183 Nr: 17949-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN, JUDITH MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA NO PRAZO LEGAL, PROMOVER 

O ANDAMENTO DO FEITO REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729137 Nr: 9861-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LONARDONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 420716 Nr: 2965-47.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVEL MECANICA INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍSA GIMENES BRANCO - 

OAB:282.727-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE ALMEIDA 

GEMICNANI - OAB:47.9540PR

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 392875 Nr: 6424-28.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFAIETE GOMES PINTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCY ALVES VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO 

DE FLS. 133, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445115 Nr: 297-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON VEICULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA MORAIS DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 785034 Nr: 8203-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NUNES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que examinando os autos mais detidamente, verifica-se que a 

exequente juntou comprovante de pagamento de diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 31,00 (trinta e um reais). No entanto, o valor 

correto a ser pago é no valor de R$ 1.461,00 (um mil quatrocentos e 

sessenta e um reais), conforme indicado às fls. 32. Assim, impulsiono os 

autos para INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, UMA VEZ MAIS, para comprovar 

o pagamento do valor complementar da diligência do sr. Oficial de justiça 

na conta bancária indicada às fls. 32, no valor de R$ 1461,00, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742360 Nr: 3515-66.2014.811.0003

 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: JVFS, ANA PAULA AMAZONAS SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10.133, FERNANDO AUGUSTO FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA VISTA DA PETIÇÃO DE FL. 

1209/1210, REQUERENDO A JUNTADA DO COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818217 Nr: 2298-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. determino que o requerido 

adote providências para identificar a quantidade e a localização de todos 

os lotes vagos ou abandonados existentes no Município de 

Rondonópolis/MT, mediante apresentação de relatório nos autos no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias. Após a apresentação do mencionado 

relatório, determino que o requerido realize medidas urgentes visando 

arrecadar ou desapropriar os referidos imóveis e, na sequência, dar-lhes 

destinação ambientalmente adequada, mediante a instalação de 

equipamentos públicos, criação de áreas verdes, alienando-os por meio 

de procedimento licitatório com condição de edificação/ocupação no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias. Publique a presente decisão, mediante a 

publicação de editais, com prazo de 60 (sessenta) dias para 

conhecimento de terceiros interessados. Para o caso de descumprimento 

da presente decisão, fixo multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em face da não incidência neste rito processual. 

Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis/MT, 26 

de junho de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813302 Nr: 648-32.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA ADRIANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 791403 Nr: 10820-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ND METAL INDÚSTRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS 

GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FOSCHINI TRINDADE - 

OAB:15733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738885 Nr: 1272-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO LOURENÇO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:MT/11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 740749 Nr: 2473-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FERREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA SANTANA SANTOS - 
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OAB:17289-O

 .Código nº 740749.

Ação Penal

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Alex Ferreira Santana

Vistos etc.

 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra ALEX 

FERREIRA SANTANA, qualificado aos autos, como incurso nas sanções 

do artigo 54, da Lei 9.605/98.

No curso do processo o denunciado obteve o benefício da suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95 (fls. 47) e 

cumpriu integralmente as condições impostas.

Consta prestação de contas à fls. 54/56.

O representante do Ministério Público pugnou que as contas prestadas 

sejam analisadas pela equipe multidisciplinar do JUVAM (fls. 57).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O parágrafo 5º do art. 89, da Lei nº 9.099/95, estabelece que expirado o 

prazo da suspensão concedida sem que haja revogação, o juiz declarará 

extinta a punibilidade.

No caso presente, o autor do fato cumpriu as condições que lhe foi 

imposta, cabendo assim a extinção da punibilidade do acusado.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de ALEX FERREIRA 

SANTANA, brasileiro, solteiro, frentista, inscrito no CPF nº 

032.646.771-80, filho de Derita Ferreira Santana, residente e domiciliado 

na Rua Adnei Pimenta, nº 524, Jardim Primavera, nesta cidade, nos termos 

do dispositivo suso mencionado.

Encaminhe os autos à equipe multidisciplinar do Juizado Volante Ambiental 

desta Comarca, para análise das contas prestadas.

 Vindo o relatório, dê-se nova vista ao parquet e, voltem-me conclusos.

Custas “ex lege”.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708220 Nr: 3059-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Vidal - OAB:2679

 .Código nº 708220.

Ação Penal

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Henrique Augusto Vieira

Vistos etc.

 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra HENRIQUE 

AUGUSTO VIEIRA, qualificado nos autos como incurso nas sanções do 

artigo 54, da Lei 9.605/98.

No curso do processo o denunciado obteve o benefício da suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95 (fls. 180) 

e cumpriu integralmente as condições impostas (fls. 197).

As contas foram prestadas à fls. 191/192 e 194/196

O representante do Ministério Público pugnou que as contas prestadas 

sejam analisadas pela equipe multidisciplinar do JUVAM (fls. 193).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O parágrafo 5º do art. 89, da Lei nº 9.099/95, estabelece que expirado o 

prazo da suspensão concedida sem que haja revogação, o juiz declarará 

extinta a punibilidade.

No caso presente, o autor do fato cumpriu as condições que lhe foi 

imposta, cabendo assim a extinção da punibilidade do acusado.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de HENRIQUE AUGUSTO 

VIEIRA, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no CPF nº 

040.783.221-15, filho de Delmira Gamarra Vieira, residente e domiciliado na 

Rua Rubens de Mendonça, nº 2872, Parque da Saúde, na cidade de 

Cuiabá/MT, nos termos do dispositivo suso mencionado.

Encaminhe os autos à equipe multidisciplinar do Juizado Volante Ambiental 

desta Comarca, para análise das contas prestadas.

 Vindo o relatório, dê-se nova vista ao parquet e, voltem-me conclusos.

Custas “ex lege”.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708732 Nr: 3607-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR CORREA DA SILVA, ALAECIA SANTOS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER DOS REIS, EMIDIO DOURADO LEAL, 

SELMA REGINA TORRES, FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, MARLI 

ALVES LEITE LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, TIAGO RODRIGUES CUSTODIO - 

OAB:10.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAYLANE 

BENEVIDES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

3607-15.2012.811.0003, Protocolo 708732, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452045 Nr: 7224-17.2011.811.0003

 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: WPMDC, SPMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDMEMDR, FGJ, ASMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE BRILHANTE 

BRAGA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

7224-17.2011.811.0003, Protocolo 452045, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758121 Nr: 12196-25.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA FLORINDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEST- SERVIÇO SOCIAL DE TRANSPORTE, 

SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAJUNIOR LIMA MARANHAO - 

OAB:6356

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE 

FIGUEIREDO DE LARA, para devolução dos autos nº 

12196-25.2014.811.0003, Protocolo 758121, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822939 Nr: 3948-02.2016.811.0003

 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: JUDITE ALVES DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CASSIUS BRUNO 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 3948-02.2016.811.0003, 

Protocolo 822939, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891914 Nr: 2491-61.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ARGUERO PLENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO COELHO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE BRILHANTE 

BRAGA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

2491-61.2018.811.0003, Protocolo 891914, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732218 Nr: 12482-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF VEÍCULOS LTDA-ME, NAYANYPHER 

LOIOLA GOMES, JEROLINO CORREIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA, para devolução dos autos nº 

12482-37.2013.811.0003, Protocolo 732218, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735530 Nr: 15074-54.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE BARBOSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANO DA SILVA 

BARBOZA, para devolução dos autos nº 15074-54.2013.811.0003, 

Protocolo 735530, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426176 Nr: 8375-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELCIA MARTINS 

SOARES FERREIRA, para devolução dos autos nº 

8375-86.2009.811.0003, Protocolo 426176, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433805 Nr: 2471-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDO COELHO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMAR SALES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, TATIANE PEREIRA BARROS PERROT - 

OAB:MT/10.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE BRILHANTE 

BRAGA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

2471-51.2010.811.0003, Protocolo 433805, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 749971 Nr: 7750-76.2014.811.0003

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA À FL. 68, BEM COMO, COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731030 Nr: 11531-43.2013.811.0003

 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: 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): VALDECY LONGONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA À FL. 87, BEM COMO, COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 900624 Nr: 5471-78.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 

ME, JOSÉ DE SOUZA NEVES, JOSE CARLOS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA KELLY CHAVES 

SBRISSA ABUD - OAB:8963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 900624

Vistos etc.

I – O embargante pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando 

não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 
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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.

II – Intime-o ainda, para que no mesmo prazo alhures concedido, informe o 

CEP de seu endereço cumprindo assim as determinações constantes na 

Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

bem como para que proceda a qualificação dos embargados conforme 

dispõe o artigo 319, II, do CPC.

III – Intime o embargante para que traga autos, cópia legível dos 

documentos constantes à fls. 06-v/09, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido.

IV - Após, voltem-me conclusos.

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 771059 Nr: 2709-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME VANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE FL. 77, PARA 

DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742293 Nr: 3486-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA MORAIS, ASSOCIAÇÃO DE 

AMIGOS MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - AAMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA FURTADO DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16755/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que torno sem efeito a certidão de fls. 96 em razão de erro 

material.

Citação

Citação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

 

Código Processo nº. 1004636-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. Recebo os 

embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja 

vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial 

o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15. Intime o embargado, para 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). 

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis - MT, 13 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006307-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006307-34.2018.8.11.0003 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 realizar compras no comércio local. 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. 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, no valor de R$ 192,45 (cento e 

noventa e dois reais e quarenta e cinco 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, 15 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000141-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA OAB - RJ106736 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1000141-20.2017.8.11.0003. Vistos etc. A requerida 

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A., comparece nos autos, ID nº. 

14743664, pleiteando pela redesignação da audiência de conciliação 

designada para a data 17/08/2018 às 14h00, no ID nº. 14525387, sob 

alegação de que não houve a análise acerca das preliminares de 

incompetência absoluta do Juízo Estadual; adoção de medidas pelo 

Governo Federal para tratar do atropelamento dos animais em rodovias do 

país e a ilegitimidade ativo do Ministério Público para ajuizar a presente 

demanda. No entanto, observa-se nos autos que o representante do 

Ministério Público não foi sequer intimado acerca da decisão proferida no 

ID nº. 14532863 para manifestar-se acerca do pleito e da nova 

documentação apresentada pela ré no ID nº. 14511939. Desta forma, 

neste primeiro momento, mantenho a designação da audiência de 

conciliação designada no ID nº. 14525387, para posterior análise das 

preliminares arguidas pela ré, quando do saneamento e organização do 

processo, vez que a realização do referido ato não trará qualquer prejuízo 

às partes. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006606-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEM SIMONE DUARTE NANTES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006606-11.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ANTONIO JOSE DE FREITAS RÉU: HELEM SIMONE DUARTE 

NANTES Vistos e examinados. Com fulcro no disposto no artigo 145, §1º, 

do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para exercer as minhas 

funções neste processo, determinando a sua remessa ao meu substituto 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003164-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA (EMBARGANTE)

ALM COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Certifique-se, a Srª. Gestora, se os presentes 

embargos são tempestivo; caso positiva, independente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914 do CPC) RECEBO OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, e, assim, prossigo: Nos termos do disposto no artigo 919 do 

CPC, os embargos não terão efeito suspensivo. Ouça-se o 

exequente/embargado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I). 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Após, conclusos 

para julgamento imediato do pedido ou designação de audiência (art. 920, 

inciso II). Se intempestivo, certifique-se, e retornam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002751-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHENDERSSON LUIZ FERNANDES BASSINI (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007543-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Certifique-se, a Srª. Gestora, se os presentes 

embargos são tempestivo; caso positiva, independente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914 do CPC) RECEBO OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, e, assim, prossigo: Nos termos do disposto no artigo 919 do 

CPC, os embargos não terão efeito suspensivo. Ouça-se o 

exequente/embargado, no prazo de 15 dias (art. 920, inciso I). Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Após, conclusos para 

julgamento imediato do pedido ou designação de audiência (art. 920, inciso 

II). Se intempestivo, certifique-se, e retornam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002352-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PESCE (AUTOR)

MARCIO ROBERTO PESCE (AUTOR)

EDNA GONCALVES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE GONCALVES VIEIRA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001023-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS LEORATO SILVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono do autor para no prazo legal, se manifestar sobre o 

ID.14492139.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005574-39.2016.8.11.0003

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:

SANDRA BARBIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)
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Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal informar o 

local onde se encontram os bens a serem penhorados e para no mesmo 

prazo efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

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. Bem como para informar 

o endereço para expedição de ofício ao INDEA, a fim de registrar a 

indisponibilidade dos bovinos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003755-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE PARDINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 890997 Nr: 2180-70.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RENI BUENO FRICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARIO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:8987/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO à execução em apenso, 

tão somente em relação ao caminhão Volvo/NL, placa JZR5650, até ulterior 

deliberação.IV – Da tutela de urgênciaEm se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo.O § 3º, art. 300, do CPC ainda dispõe que 

não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação à 

solicitação para retirada da restrição do sistema Renajud, entendo que o 

pleito não merece prosperar, uma vez que a exclusão do gravame se 

revela como medida de caráter satisfativo com risco de irreversibilidade 

em prejuízo do credor, não podendo ser concedida como antecipação da 

tutela pretendida, sem o prévio estabelecimento do contraditório.Neste 

sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. GRAVAME SOBRE VEÍCULO. TUTELA 

ANTECIPADA PARA BAIXA DA RESTRIÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A 

exclusão do gravame de alienação fiduciária em garantia, postulada em 

embargos de terceiro de boa-fé, se revela como medida de caráter 

satisfativo com risco de irreversibilidade em prejuízo do credor indicado, 

não podendo ser concedida como antecipação da tutela pretendida, sem o 

prévio estabelecimento do contraditório para que não reste inútil a defesa 

que venha a ser apresentada pelo réu, ou das provas por este 

produzidas. 2. Agravo de Instrumento à que se nega provimento. 

ACÓRDÃO (TJPR - 17ª C.Cível - AI - 1387815-0 - Foz do Iguaçu - Rel.: 

Francisco Jorge - Unânime - - J. 23.09.2015)Outrossim, visando evitar 

maiores prejuízos ao embargante, procedo à substituição do bloqueio 

judicial via Renajud de circulação para transferência, conforme documento 

anexo.Ante ao exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 320120 Nr: 7325-35.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MARIO TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DANILO LOPES 

LEITE - OAB:MT/ 5.270

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 878262 Nr: 9671-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RICARDO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:227716, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:OAB/MT 11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Vistos e examinados.

Às fls. 282/284 do processo em apenso (2138-12.2004 – 330658) consta 

juntada de petição de acordo.

Dessa forma, homologo o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 789700 Nr: 10121-76.2015.811.0003

 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: SONIA CRISTINA BATISTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Intimação do Requerido para, no prazo legal, apresentar dados bancarios 

para devolução do montante de R$ 678,21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436380 Nr: 5048-02.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MASTRANGELO 

TOMAZETI - OAB:204263/SP, PAULO LOPES DA SILVA - 

OAB:127050/SP, VALMIR DA SILVA PINTO - OAB:92650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Certifico que, decorreu o prazo de intimação de fl.247/248, sem 

manifestação da parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730296 Nr: 10885-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 
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EVENTOS LTDA, JOSE FERREIRA DE MOURA, JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3.052-A, 

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT, VINICIUS 

MANTOVANI - OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Intimação da executada para, no prazo legal, manifestar sobre a a 

penhora de valores nas importâncias de R$ 695,29, R$614,06, conforme 

fl.171.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 408364 Nr: 4061-34.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARIO E CARNEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FIGUEIREDO MEI, MARCIA DOS SANTOS 

BONADIO MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR D MOURA - 

OAB:MT/5683, ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - 

OAB:5183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTI DELGADO - 

OAB:6682-B - MT

 Dessa forma, sem maiores delongas, determino a desconstituição da 

penhora realizada no imóvel matriculado sob o nº 295.035 do 11º Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP, com fundamento no 

art. 1º da Lei nº 8.009/1990.Oficie-se ao cartório de registro de imóveis 

competente para que proceda à baixa no gravame, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 446472 Nr: 1654-50.2011.811.0003

 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: EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO TARGINO DA 

SILVA - OAB:OAB/PE 1586A, SERGIO SCHULZE - OAB:MT/16807A

 Vistos e examinados.

Primeiramente, proceda-se a conversão do feito para cumprimento de 

sentença na capa dos autos e Sistema Apolo.

Renumerem-se os autos a partir das fls. 222.

Certifique-se se a parte executada foi intimada da decisão proferida às fls. 

301/302.

Após, remetam-se os autos à contadoria judicial para que proceda à 

atualização dos cálculos de fls. 278/280 até a data da penhora online 

(07/02/2018).

Com a juntada aos autos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 330658 Nr: 2138-12.2004.811.0003

 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): ROSINA MARIA COURY DE ANDRADE, EDSON 

RICARDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GERSON NEY RIBEIRO VILELA - OAB:508-MT

 Vistos e examinados.

Às fls. 282/284 consta juntada de petição de acordo.

Dessa forma, homologo o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos, referente a estes autos e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 435082 Nr: 3748-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L J S COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS E 

MOTORES LTDA ME, LUCIENE GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO 

- OAB:70711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o(s) termo(s) 

de arresto e providenciar o registro junto ao RGI de Rondonópolis- MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730166 Nr: 10762-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, VALÉRIA 

LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN, ESPÓLIO DE WALTER 

ARTHUR AUGUSTIN, CELY DA CARMEN AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B, JORGE LUIZ ZANON - OAB:RS.14705, VINICIUS BARNES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o termo de 

arresto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 885507 Nr: 12064-60.2017.811.0003

 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: AGNALDO ALVES FERREIRA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848/MT, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Intimação do Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar 

acerca da juntada de petição do autor de folhas retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 849802 Nr: 11350-37.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BATISTA DE ANDRADE, 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, RENAN FONSECA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 
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MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:MT 6848, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar 

acerca da juntada de petição de folhas retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 739460 Nr: 1618-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILIO PAULA DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo de Toledo 

Moreira - OAB:OAB 28.380 GO

 Intimação do executado para, no prazo legal, manifestar sobre a penhora 

de valores em seu desfavor conforme fls. 359/360, nas seguintes 

importâncias : R$ 3.370,78, R$ 1.819,06, R$108,17, R$ 279,68 e 

R$1.311,80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 801205 Nr: 14843-56.2015.811.0003

 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: MOTOMAGIA MULTIMARCAS PEÇAS E SERVICOS LTDA 

ME, BENEDITO BORGES DE ALMEIDA, CELIA DE ARAUJO PASSOS 

ALMEIDA, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA, BENEDITO BORGES DE 

ALMEIDA FILHO, C DE ARAUJO P ALMEIDA, BANCO BRADESCO S.A, 

COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL 

DE MATO GROSSO- SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - 

OAB:15007-B/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das recuperandas para, no prazo legal, apresentar à 

documentação contábil com referência ao mês de junho de 2018, bem 

como, a documentação completa no que concerne o pagamento aos 

credores vinculados ao PRJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 849799 Nr: 11349-52.2016.811.0003

 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: CLAUDEMIR CHIAVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN FONSECA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:MT 6848, JOAO DE 

SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O, MAURICIO DALBARAN DE 

CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar 

acerca da juntada de petição de folhas retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 754962 Nr: 10283-08.2014.811.0003

 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: C O FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 

E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, SERGIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADD CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

OLAVO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14525/O, WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - 

OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido da tomada do depoimento pessoal das partes, haja vista, 

tratar-se de remédio eficaz para o deslinde 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.: 819109 Nr: 2604-83.2016.811.0003

 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: ANTONIA LEDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES - 

CEMAT - ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804357 Nr: 16051-75.2015.811.0003

 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: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - 

RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, MÁRCIO ANTONIO 

GARCIA - OAB:MT/12104, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:13.965/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807060 Nr: 17052-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUERREIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Mendes Nogueira - 

OAB:130555,  CÉLIO MARCOS LOPES MACHADO - 

OAB:OAB/MG103.944, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT, TAISE 

CAROLINE PRADELA A DE ARAUJO PORTO - OAB:MT/13.232, VICTOR 

FONTÃO REBELO - OAB:OAB/MG121.500

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, efetuar depósito da 

diligência complementar, conforme os termos transcritos: "Diligencias 

complementar a receber que seja a parte autora intimada a efetuar o 

recolhimento da diligencia complementar, por meio de guia, no valor de 

R$262,00 ( duzentos e sessenta e dois reais). Oficial de Justiça Sergio 

Marcolino Veiga da Luz."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 894330 Nr: 3249-40.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON DOS SANTOS SILVA GOMES, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar 

acerca da juntada de petição de folhas retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704757 Nr: 12735-93.2011.811.0003

 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: WEBERTON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI MENDES DOS SANTOS, CESAR VINICIUS 

CORDOBELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

 Decreto a revelia do citado por edital que não compareceu aos autos.

Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um 

dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704757 Nr: 12735-93.2011.811.0003

 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: WEBERTON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI MENDES DOS SANTOS, CESAR VINICIUS 

CORDOBELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 109.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005544-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGBERTO HERNANDES BLANCO OAB - SP89457 (ADVOGADO)

ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA OAB - MG107788 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR APARECIDO CATELANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005544-04.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. REQUERIDO: OSMAR 

APARECIDO CATELANI Vistos e examinados. Cuida-se de ação de busca 

e apreensão na qual, em razão do inadimplemento contratual por parte do 

requerido, a instituição financeira requereu busca e apreensão do bem 

descrito na exordial. A liminar foi deferida, tendo restado devidamente 

cumprida. Citado, o devedor efetuou depósito do valor indicado na inicial, 

para a purgação da mora, tendo a Sra. Gestora certificado a 

tempestividade. Desse modo, com o deferimento da purgação da mora e o 

depósito realizado pelo devedor, impõe-se a restituição do veículo, nos 

termos do art. 3º do Dec.Lei n. 911/67, que assim dispõe: “Art 3º O 

Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o 

inadimplemento do devedor. § 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. (Redação dada pela Lei 

10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus”. No mesmo sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - MATÉRIA PRECLUSA - VENDA 

EXTRAJUDICIAL DO BEM PELO CREDOR - PURGAÇÃO DA MORA 

EFETUADA - ATO TEMERÁRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - MULTA PREVISTA PELO ART. 3º, §6º, DO 

DECRETO LEI 911/69 - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - 

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO DESPROVIDO. Se a decisão anterior 

tratou da possibilidade de purgação da mora mediante pagamento apenas 

das parcelas vencidas e não há notícia de interposição de recurso, 

descabe a discussão acerca da questão, porquanto trata-se de matéria 

preclusa. Nos termos do art. 3º, §2º do Decreto-Lei 911/69, o devedor 

fiduciante pode pagar a dívida pendente no prazo de cinco dias e ter o 

bem restituído. A venda extrajudicial do bem, sem a observância do prazo 

de cinco dias para a purgação da mora pelo devedor, configura ato 

temerário, motivo pelo qual mostra-se correta a manutenção da multa por 

litigância de má-fé, bem como a condenação ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. A multa prevista no art. 3º, §6º do 

Decreto-Lei 911/69 nos casos de alienação do veículo, somente é aplicada 

quando julgada improcedente a ação.” (Ap 153884/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 07/02/2017). Isto posto, tendo em conta que o requerido 

reconheceu a procedência do pedido formulado e depositou os valores 

pretendidos pela parte autora, considero purgada a mora, revogo a liminar 

deferida e determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 02 

(dois) dias, restitua o veículo apreendido ao requerido. Autorizo a 

expedição de alvará para que a parte autora levante os valores 

depositados pelo requerido. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, 

alínea “a” do CPC, decreto a extinção do processo com julgamento de 

mérito. Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, 

incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o 

arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 319303 Nr: 7062-03.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MARCELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ARAMAR, JORGE SOARES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 
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CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 Intimação do advogado Exequente para manistatação no prazo de 10 

(dez) dias, conforme despacho de fls. 367.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000825-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. I. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. P. F. A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do(a) patrono(a), para 

comparecer, juntamente com a requerida, a 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões para firmar termo de guarda compartilhada definitiva, 

em cinco dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769349 Nr: 1861-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELIA MADALENA OLIVEIRA DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MORAES DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSALVO DOS SANTOS 

SALLES - OAB:OAB/MT 15986

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 1861-10.2015.811.0003, 

Protocolo 769349, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003892-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arley Pereira das Neves (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003892-78.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido 

formulado pela parte autora (ID: 14202574), pelo que designo o dia 

27.09.2018, às 15h, para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 2. Intimem-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003083-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE RAMOS VITURINO DOMINGUES (REQUERENTE)

THAIS SCAFF DOMINGUES (REQUERENTE)

CLAUDIO ROBERTO DOMINGUES JUNIOR (REQUERENTE)

SAMANTHA SCAFF DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003083-59.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003928-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON SOUZA DE MOURA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

DIEGO HENRILLE DA SILVA OAB - MT22156/O (ADVOGADO)

VALDONERIS ANTONIO DE SOUZA (HERDEIRO)

IRANY SOUZA DE MOURA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003928-91.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14253508, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 3 

(três) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo 

da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004404-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA GRUSEGOCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY OAB - MT0013895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Espolio Dirceu Santiago de Oliveira (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA DO LAGO PICOLLI OAB - PR29607 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004404-61.20188.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

em consulta ao Sistema Apolo, denota-se que o processo de inventário n.º 

5174-91.2006.811.0003, ao qual o presente pedido de alvará judicial fora 

distribuído por dependência, está tramitando perante o juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, razão pela qual, 

nos termos dos arts. 58 e 59, CPC, determino a imediata remessa dos 

autos à referida Vara tendo em vista sua prevenção para análise desta 

pretensão. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 

de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001905-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DOURADO BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001905-75.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 13858943. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 
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de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007782-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIEILA GREYSON LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007782-59.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a parte autora se encontra residindo 

em Bataguassu/MS. 2. Nos casos em que há interesses de menores e 

eles se encontram residindo em outra comarca, prevalece o foro de seu 

domicílio. Neste sentido é a jurisprudência pátria: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 136.500 - PR (2014/0262663-3) RELATOR : MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA 

DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CASCAVEL - PR SUSCITADO : JUÍZO DE 

DIREITO DA 4A VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DE UBERLÂNDIA - MG 

INTERES. : M G DE A B (MENOR) REPR. POR : F B DA S ADVOGADO : 

CRISTIANO MENDONÇA RIBEIRO E OUTRO (S) INTERES. : J C G A 

ADVOGADO : B GISLENE SILVA VIEIRA GARZONI E OUTRO (S) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA C/C 

ALIMENTOS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NO CURSO DA DEMANDA. 

RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. MENOR IMPÚBERE. INTERESSE 

PREPONDERANTE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO 

JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. DECISÃO 

Cuida-se de conflito negativo de competência estabelecido entre o Juízo 

de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões de Cascavel-PR, suscitante, 

e o Juízo de Direito da 4ª Vara de Família e Sucessões de Uberlândia-MG, 

suscitado, nos autos da ação de guarda c/c alimentos proposta por M G 

de A B, representado por sua mãe, contra F B DA S. Originariamente, a 

demanda foi proposta no Juízo de Uberlândia, à época foro do domicílio do 

menor alimentando, que declinou da competência, noticiando a mudança 

do infante com sua mãe para a cidade de Cascavel. Ao receber os autos, 

o Juízo paranaense suscitou o presente conflito, ao argumento de que, 

"sendo ajuizada a demanda em observância às regras de competência 

vigentes, não é a mesma passível de alteração em virtude de posterior 

mudança de residência do menor, sob pena de ofensa ao princípio da 

perpetuatio jurisdictionis, consagrada no artigo 87 do Código de Processo 

Civil, (...)" (e-STJ, fl. 220). Instado, o Ministério Público Federal opinou pela 

competência do Juízo suscitante (e-STJ, fls. 247-249). É o relatório. 

Discute-se sobre a competência para o processamento de ação de 

guarda c/c pedido de alimentos, considerando-se a mudança do domicílio 

do autor, menor impúbere, após a propositura da demanda. Nesses casos, 

há que se reconhecer a possibilidade de modificação da competência, 

com vistas à facilitação do acesso à Justiça por parte do alimentando. 

Ressalte-se que a própria natureza da prestação exigida, com destacada 

índole social, autoriza a relativização da regra da perpetuatio jurisdictionis, 

sobretudo quando envolve interesse de menor. (STJ - CC: 136500 PR 

2014/0262663-3, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de 

Publicação: DJ 27.11.2014).” (grifo nosso) 3. Portanto, considerando a 

prevalência do princípio do melhor interesse do menor, com fulcro no art. 

147, inciso I, do ECA e o art. 53, inciso II, do Código de Processo Civil, 

remetam-se os autos ao juízo competente da Comarca de Bataguassu/MS. 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de agosto 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005315-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Julio Ferreira de Souza (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005315-10.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Não obstante a 

sentença de ID: 13475358, intime-se o inventariante para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, junte aos autos as certidões negativas das fazendas 

Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal em nome do de cujus, 

para possibilitar a expedição das cartas de adjudicação. 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006559-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DA CUNHA COUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006559-37.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe 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 autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 

Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006568-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA LINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006568-96.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe 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 autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 
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Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 

Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002759-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUEDES DE MEDEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002759-69.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14324229, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 3 

(três) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo 

da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000548-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE RAMOS VITURINO DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000548-89.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Indefiro o pedido 

de ID: 14466250, devendo a parte autora cumprir a determinação de ID: 

14257523, item 4, no prazo legal. 2. Após, venham-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001133-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROUSENIR VENANCIO SILVA (AUTOR)

A. C. V. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JATHIR REGIS DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001133-78.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Indefiro o pedido 

de ID: 14088805, uma vez que já foram realizadas duas tentativas de 

intimação no endereço mencionado, conforme se verifica das certidões de 

IDs: 9666770 e 10460004, bem como por considerar que o contato entre 

advogado e cliente não guarda nenhuma relação com o mister jurisdicional, 

sendo atribuição da própria parte e de seu patrono informar endereço 

atualizado nos autos. 2. Assim, abra-se vista dos autos à parte autora 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto à certidão de 

ID: 8111337, possibilitando, assim, a regular tramitação processual, sob 

pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do Código de Ritos. 3. Após, abra-se vista ao Ministério Público 

para manifestação. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002071-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOBINO ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

MARIA ANTUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002071-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14136898, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1009666-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEZIR RIBEIRO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nivaldo Jose Padilha OAB - MT0005138A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARTINS DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009666-26.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando a 

juntada do ofício de ID: 14508044, indefiro o petitório de ID: 13982636. 2. 

Intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo legal. 

3. Após, conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002036-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAIR MOREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

RITA DE CASSIA MOREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

DELVANIA MOREIRA DO AMARAL SILVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELVAUX SERAFIM DO AMARAL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002036-16.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14357812, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 3 

(três) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo 

da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002451-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRAGA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA OAB - MT18822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002451-96.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14092271, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 4 

(quatro) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o 

prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos 

autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. 4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS Nº 1003787-72.2016.811.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Lar dos Idosos Paul Parcis Harris, representado por 

J.R.O. move contra Olavo Alves de Souza, sendo decretada a interdição 

deste conforme se vê da sentença seguinte: "...13. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, 

para decretar a interdição de OLAVIO ALVES DE SOUZA (qualificado nos 

autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 

direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, LAR DOS IDOSOS 

"PAUL PARCIS HARRIS", representado por seu presidente, Sr. J.R.O. 15. 

Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, 

inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de 

inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 18.Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS - Juiz de Direito." Eu, MBV, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006497-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. A. (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: 

1006497-94.2018.8.11.0003 Vistos etc., Tornem os autos à secretaria 

para a abertura de vista à Autora, nos moldes do despacho retro. 

Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003614-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. P. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003614-77.2018.8.11.0003 Vistos. Intime-se a parte autora para 

colacionar ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia da certidão de 

nascimento/casamento do requerido, conforme o caso, sob pena de 

extinção, eis que se trata de documento indispensável ao prosseguimento 

do feito. Doravante, considerando a entrevista realizada in loco, uma vez 

que este Juízo constatou a enfermidade que acomete o requerido, não 

reunindo condições para a prática de qualquer ato da vida civil, tampouco 

a locomoção e comunicação através da fala, aliado ao laudo social, 

verifico a desnecessidade de realização da pericia técnica com o fito de 

efetuar a avaliação médica. Por oportuno, nomeio curador especial ao 

requerido, o Escritório Modelo da UNIJURIS (Floriano Peixoto - Dr. Samir 

Badra Dib) para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, 

manifestar-se no prazo legal, forte no quanto disposto no art. 72, I, do 

CPC. Em seguida, colha-se parecer ministerial e renove-se a conclusão. 

Intimem-se e dê-se ciência ao Ministério Público. Rondonópolis/MT, 03 de 

agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002614-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (REQUERIDO)

M. F. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002614-13.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cite-se o requerido pela via 

editalícia, conforme determinado no ID 11208022, item ‘5’, seguindo-se as 

providências necessárias ao cumprimento do decisum. Após, intime-se a 

requerente para manifestar-se em dez dias. Por fim, colha-se parecer 

ministerial. Às providências. Rondonópolis-MT, 03 de agosto de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004783-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE OSVALDO MACEDO DA SILVA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VANIA OLIVEIRA MACEDO (HERDEIRO)

ALINE APARECIDA MARIANA MACEDO DA SILVA (HERDEIRO)

VANESSA OLIVEIRA MACEDO (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

10004783-70.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Previamente a análise da 

impugnação apresentada, cumpra-se o item ‘5’ do decisum retro (ID 

13377983). 2. Outrossim, concedo a dilação de prazo pleiteada no ID 

13839476, pelo lapso adicional de 60 dias. No mais, considerando que a 

certidão de nascimento/casamento da inventariante inclusa nos autos está 

ilegível, reitero a necessidade de apresentação da mesma. 3. Com a 

manifestação ministerial, renove-se a conclusão. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 07 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010532-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DZINDZIK OPENKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALAN RICARDO OPENKOWSKI FERRAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR ESTUDO SOCIAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 754790 Nr: 10206-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACADS, KVADS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 (...)Isto posto, defiro o pedido manejado à fl. 67, a fim de ampliar o lapso 

prisional pelo período máximo de 03 (três) meses, subtraindo-se o 

cumprimento já efetivado, objeto do decreto prisional de fl. 59.Doravante, 

expeça-se novel mandado de prisão em desfavor do executado, 

constando-se o valor atualizado do débito inscrito no cálculo de fl. 71 e o 

prazo ora prorrogado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Ademais, retifique-se os dados constantes do ofício de fl. 53, a fim de 

indicar a conta bancária para depósito dos alimentos, como sendo aquela 

noticiada à fl. 70.No mais, reitero o item ‘3’, primeiro parágrafo, do decisum 

de fl. 58.Abra-se vista dos autos ao Ministério Público, em atenção do 

disposto à fl. 58, item ‘04’ e à Defensoria Pública para ciência.Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 754790 Nr: 10206-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACADS, KVADS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Vistos etc.,

1. A par do pedido manejado derradeiramente, entendo prudente a 

tentativa de conciliação, pois além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos também contribui para a célere resolução da lide, possibilitando 

às partes a formalização de acordo que melhor atenda aos seus 

interesses.

Destarte, designo audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 

2018 às 15h30min, a realizar-se no Núcleo da Conciliação deste Juízo.

2. Oportunamente, tendo em vista a natureza do interesse em baila e, 

invocando o Princípio da Isonomia (art. 139, I, do CPC), nomeio o Dr. Samir 

Badra Dib para patrocinar os interesses do executado, notadamente para 

fins de comparecimento na solenidade ora aprazada.

 3. Requisite-se o recambiamento do executado, para se fazer presente 

na audiência designada, o qual se encontra atualmente segregado no 

anexo da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, nesta cidade.

Intime-se pessoalmente o exequente.

 Ciência à Defensoria Pública e ao Unijuris. Notifique-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 437070 Nr: 5738-31.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARA NUNES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO MENDES DE OLIVEIRA, 

MARIA ROSARIA DA SILVA, OSENY NUNES MENDES, OLIVIA NUNES DE 

OLIVEIRA, DOMACI MARIA DA CRUZ, ORENY DE OLIVEIRA DIAS, RAFAEL 

ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA, LUCAS HENRIQUE ALMEIDA OLIVEIRA, 

LEONESIO NUNES DE OLIVEIRA, DULCINE NUNES DE OLIVEIRA, CINESIO 

NUNES DE OLIVEIRA, ANÉSIO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLICIA LUPINETT FERNANDES - 

OAB:21899/0, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 384084 Nr: 12218-64.2006.811.0003

 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: JDMGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGSG, FL, LG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYNARA SANTANA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT23945/B, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ GROFF NUNES - 

OAB:OAB/RS 11.117, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505/MT, SILENO REZENDE DE TAVARES - OAB:5652/MT, 

SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - OAB:8822-B/MT

 Intimação dos herdeiros Flora Lasta e Leopoldo Girotto para 

apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia de sua certidão de 

nascimento ou casamento, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 712294 Nr: 7352-03.2012.811.0003

 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: SMT, SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, FERNANDO BECKER - OAB:17905/MT, FERNANDO 

ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 19.363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca do item 2, da decisão de fls.132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 300614 Nr: 3945-04.2003.811.0003

 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: LUCAS EDUARDO FERREIRA GOMES, MARCIA DA 

SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SELMO ROCHA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, JOAQUIM LISBOA NETO - OAB:10.557/MT, LEIDIANE 

COSTA DA SILVA - OAB:9250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado JOAQUIM LISBOA NETO, para retirar os autos 

em carga, em razão da intimação publicada no DJE de fl. 174, com a 

consequente reabertura do prazo, conforme certificado à fl. 176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819041 Nr: 2591-84.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA PRICILA BICUDO RINALDI 

- OAB:21481/O, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 17.804-A, 
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ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21.614, ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - OAB:22470/O, 

MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora via DJE para apresentação de memoriais, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008432-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLELIA SANTOS DAMACENO PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA RODRIGUES DANTAS TUPAN OAB - RO1803 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008432-09.2017.8.11.0003 Vistos etc., ADEILTON PIRES ajuizou em 

desfavor de CLELIA SANTOS DAMACENO PIRES a presente AÇÃO DE 

MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, visando 

obter a exoneração da obrigação alimentar em relação ao filho J.E.S.D.P, 

aduzindo, em síntese, que o menor passou a residir consigo e desde 

então, arca com todas suas despesas e, concomitantemente, pugnou pela 

modificação da guarda, em razão da atual situação fática. Determinada a 

emenda à inicial (id. 10585005) objetivando a adequação do valor da 

causa, a parte autora retificando o solicitado, requereu, na mesma 

oportunidade, a concessão da tutela de urgência (id. 10854768). 

Despacho inicial, concedendo a assistência judiciária gratuita, bem como a 

guarda provisória em favor do autor (id. 11494604). Termo de guarda 

provisória (id. 11947081). Impossibilidade da realização do estudo 

psicológico e social, sob a afirmação de não localização do endereço da 

parte autora (id 13026027 e 13221033) A parte requerida apresenta 

justificativa acerca da impossibilidade de comparecimento à audiência de 

conciliação designada, manifestando concordância quanto a modificação 

da guarda do filho menor, bem como a exoneração da obrigação alimentar, 

conforme demandado (id 13464614). Designada audiência de conciliação, 

resultou frustrada em razão da ausência da parte requerida, devidamente 

citada e intimada, por carta precatória (id 12865967). Em parecer, a 

representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido 

inicial, exonerando, deste modo, o demandante da obrigação de prestar 

alimentos ao filho menor, sob sua guarda (id 14334953). Relatei o 

essencial. Fundamento e DECIDO. Prima facie, ressalta-se que, 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. Pois bem. Em análise dos autos, verifica-se que a 

pretensão do demandante merece prosperar, senão vejamos. Trata-se de 

pleito de modificação de guarda c.c exoneração dos alimentos fixados em 

ação que tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná, 

Rondônia/RO. A sentença homologou acordo firmado entre as partes em 

11/12/2015, quanto à decretação do divórcio, regulamentação da guarda 

da prole em comum em favor da genitora, bem como direito de convivência 

paterna e pensão alimentícia em favor do menor, no importe de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo. Doravante, as partes em 16/01/2017 

ajustaram quanto à guarda provisória do menor ao genitor, pelo período de 

01 (um) ano, com o objetivo de estreitar o vínculo entre pai e filho, 

passando o menor J.E.S.D.P a residir nesta cidade de Rondonópolis/MT, 

juntamente com o genitor, bem como, em razão do acordo, a dispensa 

quanto ao adimplemento de pensão alimentícia. O acordo foi devidamente 

homologado pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná, 

Rondônia/RO, na data de 1º/07/2017. No que diz respeito ao pedido de 

modificação da guarda, Maria Helena Diniz, anota que “a guarda é um 

dever de assistência educacional, material e moral (ECA, art. 33) a ser 

cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, 

garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. 

É um poder-dever exercido no interesse da prole.” (Código Civil anotado, 

9ª edição, Saraiva, 2003, pág. 1.078). No mais, em que pese a regra 

vertida em nosso ordenamento jurídico, neste caso, necessária a 

concessão da guarda unilateral ao genitor, considerando a necessidade 

do filho e seus superiores interesses, até porque, ao que consta dos 

autos, o menor já se adaptou ao lar e rotina no lar de seu genitor. 

Ademais, registra-se que a implementação da guarda compartilhada exige 

que os pais mantenham a unidade parental, num ambiente de efetiva 

comunhão de esforços e interesses, também de compreensão e amor 

(pelo filho), o que resta prejudicado, mormente ante a distância das 

residências dos pais, bem como em virtude da ausência de contato diário 

e participação por parte da genitora na vida do filho. Permite-se, é certo, a 

participação diferenciada de cada um dos pais, mas sem perder de vista 

que tudo deve convergir para o melhor interesse dos filhos, como pessoa 

humana que é, única e singular, objetivando, em primeiro e último plano, 

assegurar sua devida proteção e bem estar. Assim, tem-se que a guarda 

pleiteada atende ao melhor interesse do menor, amparada, ainda, no 

disposto no art. 1.634, II, do CC, eis que o requerente é pai do infante e, 

com isso, está regularmente investida do poder familiar (CC, art. 1.630). 

Com efeito, a guarda do pai é da natureza do poder familiar e diz respeito 

justamente à prerrogativa legal de ter o filho em seu poder, em ter-lhe a 

posse oponível a terceiros, e vinculada aos deveres de prestar-lhes 

assistência material, moral e educacional, prescindindo, pois, a hipótese 

em exame de maiores argumentações. Assim sendo, em que pese a 

ausência do estudo psicológico e social nos autos, denota-se que a 

requerida manifestou concordância com pleito inicial do autor. No que 

tange aos alimentos, verifica-se que o autor estava dispensado da 

obrigação alimentar desde o ajuste entabulado em janeiro/2017. Assim, 

não evidenciado nos autos qualquer fator a denotar a necessidade da 

manutenção da obrigação, impõe-se o acolhimento do pedido inicial, 

desonerando-se o genitor do encargo. Posto isso, em sintonia ao parecer 

ministerial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e torno definitiva a guarda do menor J. E. S. 

D. P. em favor do requerente ADEILTON PIRES, devendo esta obedecer o 

artigo 33 e seus parágrafos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, a qualquer tempo (art. 153 da Lei 8.069/90), 

ainda, exonerando-o do pagamento de pensão alimentícia em favor do filho 

menor sob sua guarda, consoante postulado. Sem custas e honorários 

ante a gratuidade da justiça do requerente. Por oportuno, sem honorários 

pela requerida, ante a ausência de contenciosidade. Expeça-se termo de 

guarda a ser subscrito pelo genitor perante a secretaria judicial, no prazo 

de cinco dias. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo. Dê-se ciência ao Ministério Público. P.I. 

Rondonópolis/MT, 15 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004492-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERY MARIO LAZARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº: 1004492-70.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de “Execução de 

Alimentos Provisórios” movido por F. F. da S., em desfavor de N. M. L., 

ambos bem qualificados nos autos. Após o regular prosseguimento do 

feito, aportou aos autos manifestação da parte exequente, informando o 

recebimento das parcelas alimentícias em atraso, consoante petitório 

acostado no ID 14528903 e declaração firmada no ID 14528967. É o 

relatório. Decido. Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO 

EXTINTA, a presente Execução de Alimentos, em relação às parcelas em 

atraso objeto da presente execução, em consonância com o disposto nos 

artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, ante à gratuidade da Justiça precedentemente deferida. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de agosto de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito
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Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001121-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1001121-30.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio acidente com pedido de tutela antecipada 

ajuizada por WILLIAN RODRIGUES PEREIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Diante da inércia injustificada do 

perito anteriormente nomeado (certidão – Id. 14451322), substituo tal perito 

nomeando para o encargo a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & 

CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro 

Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 

98112-2338, para realização de perícia médica judicial na data de 10 de 

setembro de 2018, às 14h30min, na sala de reunião deste Fórum. Os 

honorários periciais, no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

deverão ser pagos pela parte autora diretamente a empresa nomeada, 

conforme decisão de Id. 13607247, mediante entrega de recibo, que 

deverá ser acostado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a 

empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da nomeação 

e para informar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qual será o 

médico responsável pela perícia médica da autora. Indicado o perito, 

intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Após, encaminhem-se os quesitos apresentados pelas 

partes ao perito. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 13 de agosto 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

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, 18 de julho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789415 Nr: 9996-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C DE SOUZA, MARONITA CAVALCANTE DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M C DE SOUZA, CNPJ: 05204147000117, 

Inscrição Estadual: 132110547 e atualmente em local incerto e não sabido 

MARONITA CAVALCANTE DE SOUZA, Cpf: 37820524120, Rg: 53511-0, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO , acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos 

autos, uma vez que houve restrição recaída sobre veículo de sua 

propriedade, via RENAJUD, e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO. O exequente requer a imposição de restrição 

judicial de veículo automotor pertencente ao executado, por meio do 

sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas diligências 

realizadas para localizar bens penhoráveis no patrimônio do executado.O 

pedido deve ser deferido. É possível a imposição de restrição judicial de 

veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o 

executado 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 executado 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.O exequente requer também a expedição de Ofício à Delegacia 

da Receita Federal, requisitando cópia das 03 (três) últimas declarações 

de imposto de renda em nome do executado, a fim de localizar bens do 

devedor e/ou endereços.O exequente comprovou ter esgotados todos os 

meios possíveis para obter informações do endereço ou situação 

econômica do executado.Ademais, essa providência permite informações 

sobre o patrimônio do executado, bem como a sua localização, por meio 

de requisição judicial, via on-line.Com essas considerações, DEFIRO a 

imposição de restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículos 

automotores cadastrados em nome do executado.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.Também DETERMINO que seja acessado o sistema 

INFOJUD, mediante senha pessoal deste juízo, para obter as informações 

solicitadas pelo exequente.Localizado o endereço do devedor ou bens 

passíveis de penhora (CPC, art. 835), expeça-se de imediato mandado de 

penhora e avaliação. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato 

intimado os executados, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 16 da Lei nº 6.830/80. Juntadas as informações, os autos passarão 

a correr em segredo de justiça (CNGC - artigo 477), devendo a secretaria 

fixar no dorso dos autos duas tarjas pretas (CNGC – artigo 967, IV).Não 

sendo localizado veículos em nome do executado, via RENAJUD e sendo 

infrutífera a busca de dados do executado, a secretaria deverá intimar o 

exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738808 Nr: 1227-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO MARQUES NETO

 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... Diante disto, substituo a perita nomeada, nomeando para o 
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encargo a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede 

na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, 

Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.No atual 

estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o 

devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, 

§2º do CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou”.Assim, o Município de 

Rondonópolis, ora vencido, é, de fato, o responsável pelo pagamento das 

despesas relativas à remuneração do perito contábil. Nesse sentido é a 

jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS.ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. 

TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. 

"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por 

artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" 

(REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; 

Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 

25/10/2017).Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) para os honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 

13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se 

mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e 

do tempo exigido para elaboração do laudo. ....ntime-se a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da nomeação e para 

informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual será dos seus peritos será 

responsável pela perícia designada neste feito. Indicado o perito, 

intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. ..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737202 Nr: 92-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINELLY DE ARAUJO 

VIEGAS ORLATO - OAB:3677/MT, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que a perita a nomeada, SILESIA 

MACHADO MARTINS, apresentou proposta de honorários no importe de 

R$ 1.000,00 (mil reais) (fls. 280/281).

Ocorre que, muito embora conhecido o rigor e a qualidade técnica do 

trabalho da perita nomeada, é certo que a sua proposta de honorários 

apresenta valor mais elevado do que o habitualmente praticado neste 

Juízo em casos semelhantes atualmente.

 Diante disto, substituo a perita nomeada, nomeando para o encargo a 

empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. 

Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Município de Rondonópolis, ora vencido, é, de fato, o 

responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do 

perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS.ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, 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, através de 

depósito judicial (conta única), 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, caso 

ainda não tenha apresentado, os holerites da autora, no período de 

11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira da autora, se ela já era servidora na 

época. Em caso negativo, o Município deverá juntar holerites de servidor 

em cargo semelhante da autora, atinente aos mesmos períodos acima 

mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos 

servidores do Município, por meio da Lei Municipal nº 3.247, de 

05/05/2000, houve incorporação/reposição de eventual perda salarial 

apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e 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 Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido e devidamente entregue o laudo 

pericial, expeça-se certidão de crédito, em favor da empresa FORENSE 

LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via 

própria.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804366 Nr: 16056-97.2015.811.0003

 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: MARILZA BALBINO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de ação de benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio doença c/c tutela antecipada ajuizada por MARILZA 

BALBINO DE ALENCAR em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Diante da inércia injustificada do perito anteriormente nomeado (certidão – 

fls. 125), substituo tal perito nomeando para o encargo a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA com sede na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338, para realização de 

perícia médica judicial na data de 10 de setembro de 2018, às 14h15min, 

na sala de reunião deste Fórum.

Os honorários periciais, no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), deverão ser pagos diretamente a empresa nomeada, conforme 

decisões de fls. 83 e 111.
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Caso a parte autora tenha efetuado o pagamento da perícia ao perito 

nomeando anteriormente (Dr. Diógenes Garrio Carvalho), deverá trazer 

aos autos o respectivo comprovante, para fins de restituição do valor.

 Intime-se a empresa LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qual 

será o médico responsável pela perícia médica da autora.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso.

Após, encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito.

O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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..No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as 

partes e, desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & 

CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro 

Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 

98112-2338.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados 

no acórdão de fls. 63/67 dos autos em apenso - agravo.No atual estágio 

do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”.... Intime-se a empresa FORENSE LAB 

PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da nomeação e para informar, no 

prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus peritos será responsável pela 

perícia designada neste feito. Indicado o perito, intimem-se as partes desta 

decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, 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, através de 

depósito judicial (conta única), 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, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 735086 Nr: 14763-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CELY TEIXEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - OAB:15471/MT, 

EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE 

FOI DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, À 

REALIZAR-SE-A NO DIA 11/09/2018, ÀS 13:30HS, NA SALA DESTA 

ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT 

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 758311 Nr: 12322-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELBA SOARES DELAVY

 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:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) FRANKLIN ANTONIO 

INACIO FREITAS,OAB/MT 13155, para manisfestar-se acerca do 

complemento do laudo pericial de fls. 328/329, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 804366 Nr: 16056-97.2015.811.0003

 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: MARILZA BALBINO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora, Drª Melissa Arend das Neves, 

OAB/MT nº 17.804-A, para tomar ciência da designação de data para a 

realização da PERÍCIA MÉDICA, no dia perícia médica judicial referente aos 

presentes autos na data de 10 de setembro de 2018, às 14h15min, na sala 

de reunião deste Fórum, a parte autora deverá portar os seguintes 

documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames complementares, 

laudos médico e atestados relativos à patologia; c) prontuário médico de 

atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de agilizar a perícia. Sendo 

fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) referente aos 

Honorários periciais, onde serão pagos pela parte autora diretamente ao 

médico, na data agendada, mediante entrega de recibo, que deverá ser 

acostada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias após a perícia.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734188 Nr: 14036-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA OLIVEIRA STURMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, 

representando o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, À 

REALIZAR-SE-A NO DIA 11/09/2018, ÀS 13:30HS, NA SALA DESTA 

ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT 

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 769342 Nr: 1858-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADENIR DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI, OAB/MT 6209, para manifestar ciência acerca do 

alvará eletrônico expedido, nº 425715-4/2018, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737219 Nr: 109-37.2014.811.0003

 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: MARIA ROSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:OAB/ MT 17.553, representando o polo ativo, PARA QUE TOME 

CIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS 

PERICIAIS, À REALIZAR-SE-A NO DIA 11/09/2018, ÀS 13:30HS, NA SALA 

DESTA ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE 

RONDONOPOLIS-MT .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 282349 Nr: 5797-34.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUPIA OLIVEIRA MESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIS SOARES DE MACEDO, 

IRACEMA CECARECHI MACEDO, IDALINA MARQUES DAS NEVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT, IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:8213, PAULO LAERTE 

DE OLIVEIRA - OAB:3568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 .Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou 

decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao 

bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor 

da resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores 

a serem bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que 

em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio da 

parte devedora, sob pena de extinção da execução.Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 701281 Nr: 9259-47.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ DANTAS GONÇALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

sobre a impugnação de fls. 215/220.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794548 Nr: 12168-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DE MORAES

 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:

 INTIMAÇÃO AO DRº ANDRE LUIZ GOMES DURAN - OAB:OAB/MT16960-O 

representando o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, À 

REALIZAR-SE-A NO DIA 11/09/2018, ÀS 13:30HS, NA SALA DESTA 

ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT 

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737173 Nr: 63-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVONETE SILVA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, 

representando o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, À 

REALIZAR-SE-A NO DIA 11/09/2018, ÀS 13:30HS, NA SALA DESTA 

ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT 

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767951 Nr: 1295-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Com essas considerações, ACOLHO o pedido formulado na exceção de 

pré-executividade proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e declaro 

a nulidade de todos os atos praticados por FRANKLIN ANTONIO INÁCIO DE 

FREITAS nesta ação, inclusive o próprio pedido de justiça gratuita, e julgo 

extinto este feito.Condeno FRANKLIN ANTONIO INÁCIO DE FREITAS ao 

pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º do Código de 

Processo Civil.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, quinta-feira, 15 de 

agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006150-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1006150-61.2018.8.11.0003. REQUERENTE: JOSE LOPES DA COSTA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., No 

que tange ao procedimento, é certo que 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. No entanto, este juízo 

não conta com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências 

de conciliação ou mediação. Assim, por ora, deixo de designar audiência 

de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar 

no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) 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. Após, manifeste-se o 

Ministério Público e conclusos para sentença ou saneamento e 

organização do processo. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003573-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LEONES DA ROCHA (REQUERENTE)

JEZUINO DOS SANTOS CORDEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1003573-13.2018.8.11.0003. REQUERENTE: JEZUINO DOS SANTOS 

CORDEIRO, GERALDA LEONES DA ROCHA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SAO JOSE DO POVO Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

DE PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE” movida por JEZUINO DOS SANTOS 

CORDEIRO e GERALDA LEONES DA ROCHA em face da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO – FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, sustentando como causa 

de pedir que: Inicialmente necessário esclarecer que os autores são 

genitores e herdeiros da “de cujus” CLÉIA MARIA CORDEIRO, que faleceu 

em 12.03.2013, teve morte súbita (causa indeterminada), sendo que ao 

falecer era, solteira, servidora pública, Portadora do RG n. 13687891 

SSP-MT, e inscrita no CPF n. 955.269.781-68, quando em atividade exercia 

o cargo de CONTADORA, classe/nível I, B-1, lotada na Câmara Municipal 

de São José do Povo-MT, e residia à Rua A-11, quadra 16, n. 10, Bairro 

Copha Cem, em Rondonópolis-MT. Dessa maneira, após a trágica morte da 

filha, os autores que eram dependentes da mesma, inclusive residiam em 

uma casa alugada pela falecida, além de que a mesma custeava todas as 

despesas da residência, ingressaram com pedido administrativo de 

Pensão por Morte em 15.04.2013, protocolado junto à Prefeitura Municipal 

de São José do Povo, com número 2013.07.00005P – FUNPREV, Portaria 

n. 012/2013. Conforme documentos apresentados, que comprovaram a 

dependência econômica dos dependentes, foi concedido o benefício aos 

requerentes administrativamente, sendo 50% para cada um deles, através 

de decisão da Portaria publicada em 10.06.2013, cuja cópia segue em 

anexo, com valor referente a totalidade da remuneração da servidora 

falecida, qual seja, R$ 2.700,38 (dois mil e setecentos reais e trinta e oito 

centavos) – valor atualizado/2018. Entretanto, após alguns anos, os 

requerentes receberam intimação, por meio de oficio de n. 38/2017 – 

relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – 

processo n. 22.894-0/2013, apontando irregularidades no processo 

administrativo que concedeu o benefício da pensão por morte aos mesmo, 

em decorrência do falecimento de sua filha, qual solicitava pelo menos 

mais documentos que comprovassem a dependência econômica. Desta 

feita, vê-se que em todo o procedimento fora apresentado os seguintes 

documentos: recibo de aluguel, onde a servidora efetuava o pagamento do 

aluguel do imóvel em que os genitores residiam, além do contrato de 

aluguel qual era em nome da servidora – falecida, comprovantes de 

endereço dos pais no mesmo endereço, declaração de testemunhas, 

formulário para recadastramento para servidores ativos, sendo que o da 

“de cujus” CLEIA constava mesmo endereço dos seus pais, ora 

requerentes. Todavia, após o trâmite do feito administrativo, em 

21.03.2018, os requerentes foram notificados através do ofício de n. 

342/2018, com o Parecer do Ministério Público de Contas, sugerindo a 

denegação de registro da pensão em caráter vitalício, pois, os 

documentos apresentados não atendem a o Decreto n. 3.048/99, sendo 

encaminhado ainda, além dos documentos acima citados, a Escritura 

Pública Declaratória e Escritura Pública de Sobrepartilha e Espólio. Os 

Autores são idosos, são pessoas humildes e de pouco estudo, sempre 

dependeram da filha, que com todo amor e carinho os cuidava, 

economicamente e afetivamente, e diante do contexto apresentado, da 

dificuldade em comprovar a dependência econômica administrativamente, 

e também por não haver outros meios que os possibilite prover o próprio 

sustento, não restou alternativa senão buscar seu direito por via judicial. 

Partindo de tais premissas os autores requerem: “determinando a 

manutenção do benefício concedido pela Prefeitura de São José do Povo, 

até o final do processo, por se tratar de caráter alimentar” Com a exordial 

vieram documentos que comprovam o acordo entabulado. O Juízo intimou 

as partes autoras para demonstrarem o interesse processual – Id. 

13228561 -, evitando decisão surpresa. Os autores alegaram que a 

pensão não foi suspensa e que “ingressaram com a referida inicial, 

requerendo o reconhecimento desta dependência judicialmente, eis que 

poderão apresentar testemunhas que comprovem a dependência, 

requerendo desde já o prosseguimento do feito” – Id. 13611509 -. DECIDO. 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que o 

reconhecimento da carência de ação é medida que se impõe, em razão da 

ausência de interesse processual. Com efeito, estabelece o Art. 330 do 

Código de Processo Civil que a petição inicial será indeferida: I – for inepta; 

II – a parte for manifestamente ilegítima; III – o autor carecer de interesse 

processual. Para se aferir o interesse que exige a lei para o 

processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, 

utilidade e adequação da providência requerida em juízo. Alexandre 

Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª 

edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com 

propriedade assevera: “Pode-se definir o interesse de agir como a 

‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal 

‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode 

exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre 

absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento 

que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao 

demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que 

se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo 

atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da 

demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo 

daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria 

dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários 

em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, 

deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”. Em sentido 

idêntico, preleciona José Roberto dos Santos Badaque, in Breves 

comentários ao Novo Código de Processo Civil / Tereza Arruda Alvim 

Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 

coordenadores - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.217, 

nos seguintes termos: “Em seguida, formula as seguintes perguntas: 

segundo a afirmação do autor, existe crise no plano do direito 

substancial? Há resistência à atuação espontânea da regra? Em outras 

palavras: a atividade jurisdicional já é necessária? O desenvolvimento do 

processo será útil ao restabelecimento do ordenamento jurídico e da paz 

social? Somente diante de resposta afirmativa, deve a relação processual 

prosseguir, pois caso contrário tudo o que se fizer, daí para a frente, 

poderá ser inútil. Por fim, tendo em vista especificidades do sistema de 

tutelas jurisdicionais e da multiplicidade de procedimentos, é preciso 

verificar se o autor adotou a técnica processual exigida para aquela 

situação da vida por ele apresentada. Quer porque desnecessária 

naquele momento a tutela jurisdicional, quer em razão de não haver a 

imprescindível adequação entre a situação descrita e a modalidade de 

tutela ou o tipo de procedimento, inadmissível o julgamento do mérito. O 

exame realizado pelo juiz destina-se tão somente a identificar se a tutela 

jurisdicional pleiteada é realmente útil, se constitui meio necessário e 

adequado à eliminação de fenômeno patológico no plano das relações 

substanciais. Se afirmativa a resposta, reconhece-se presente o 

interesse. O interesse de agir constitui expediente destinado a evitar 

processos injustificados, permitindo a verificação da utilidade social da 

iniciativa judicial, só admissível se apta a contribuir de forma real para a 

efetivação do direito e a pacificação social. Tem interesse processual 

aquele que deduz perante o juiz direito subjetivo ou potestativo, individual 

ou coletivo, cuja satisfação dependa daquela modalidade de tutela 

jurisdicional por ele pleiteada. A utilidade da tutela jurisdicional para a 

solução da controvérsia revela a existência de interesse, situação a ser 

aferida objetivamente, mediante a verificação de determinado fato que faz 

nascer a necessidade da tutela jurisdicional, que deverá ser adequada à 

eliminação da crise de direito material. Essas premissas deixam claro que 

somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e 

a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que 

autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que 

traga a pacificação social. Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto ao 

reconhecimento da dependência financeira dos autores ao de cujus CLÉIA 

MARIA CORDEIRO para manutenção da pensão. No entanto, é certo que o 

direito já foi reconhecido na esfera administrativa, oportunidade em que a 

administração reconheceu a dependência financeira dos autores e eles 

estão recebendo a pensão normalmente. Ora, não há que se falar em 

interesse processual, uma vez que os autores não tiverem nenhum direito 

violado, de modo que não há pretensão resistida pelos réu. Aliás, o fato de 

existir parecer do Ministério Público contrário a concessão do benefício, 

por si só, não atinge a esfera jurídica dos autores. Logo, a presente 

demanda não é necessária, tampouco útil às partes autoras, uma vez que 

estão recebendo normalmente a pensão, bem como, até decisão contrária, 

está reconhecida, em sede administrativa, a dependência financeira. 

Assim, ausente o interesse de agir, isto é, uma das “condições da ação”, 
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outro caminho não há a não ser o indeferimento da inicial e extinção do 

processo, sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço, de ofício, 

a ausência de interesse processual e, por conseguinte, indefiro a petição 

inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo 

nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, ambos do Código de 

Processo Civil. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 98 

do CPC, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002832-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINA SIRAICHI (EXECUTADO)

MASSAYOSHI SIRAICHI (EXECUTADO)

JULIO ISAMU SHIRAISHI (EXECUTADO)

GILBERTO HIDEO SIRAICHI (EXECUTADO)

ATDL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (EXECUTADO)

TAKESHI SHIRAISHI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER TADEU YAMADA OAB - PR0019012A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de Execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de ATDL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA E 

OUTROS. Houve interposição de exceção de pré-executividade. A parte 

exequente manifestou pela desistência da ação diante do cancelamento 

da CDA na esfera administrativa. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência e, por conseguinte, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. No caso, como 

houve oferecimento de exceção de pré-executividade e em atenção à 

Súmula 153 do STJ, condeno o exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios na quantia de 15% sobre o valor da execução, com 

fundamento no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008520-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT12535/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE 

50% PREVIDENCIÁRIO” ajuizada por Paulo Rosa de Lima em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Alega o autor, em síntese, que, 

em 2012 sofreu um acidente de trânsito, em razão de que apresentou o 

quadro clínico de fratura de perna incluindo tornozelo – CID S82, resultante 

na incapacidade parcial e permanente para exercer atividades laborais, 

com limitação de movimentos da perna. Assevera que passou a receber o 

benefício de auxílio doença, o qual foi cessado em 26/02/2013 pelo réu de 

forma indevida, uma vez que houve omissão quanto à conversão do 

auxílio-doença em auxílio-acidente 50%. Perícia médica realizada por 

determinação do Juízo Federal (id. 10448572). O Réu apresentou 

contestação, em que sustentou que o laudo pericial foi desfavorável à 

parte autora, uma vez que não apontou que não há incapacidade para o 

trabalho. A parte autora apresentou impugnação, em que alegou estarem 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de 

auxílio-doença. A Justiça Federal declinou da competência para julgar a 

presente demanda ao fundamento que o benefício almejado decorre de 

acidente de trabalho, cuja competência é da Justiça Estadual, a teor da 

Súmula nº 15 do STJ e Súmula 501 do STF (id. 10448572). Foram 

ratificados todos os atos processuais praticados pela Justiça Federal (id. 

10657370). É o relatório. Fundamento e decido. Como se vê do relatório, 

cuida-se de ação de concessão de auxílio-acidente 50% previdenciário 

proposta por Paulo Rosa de Lima em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, em que aduz, em síntese, que em 2012 sofreu um acidente 

de trânsito, em razão de que apresentou o quadro clínico de fratura de 

perna incluindo tornozelo – CID S82, resultante na sua incapacidade 

parcial e permanente para exercer atividades laborais. O réu, por sua vez, 

argumentou que o laudo pericial médico não indicou qualquer incapacidade 

do autor para o trabalho. Com efeito, é certo que o presente feito comporta 

o julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para 

instrução probatória. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício 

auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação 

das lesões resultarem em sequelas que implique redução da capacidade 

para o trabalho que habitualmente exercia. No entanto, no caso, realizado 

o exame pericial, concluiu-se que a parte autora se encontra em 

condições satisfatórias de saúde, visto que não restou constatada 

qualquer incapacidade para o trabalho. Ora, segundo se extrai do laudo 

pericial apresentado aos autos (id. 10448572) o requerente não possui 

incapacidade definitiva ou temporária para o exercício de suas atividades 

habituais, como se vê: Conclusão: Com base no exame físico e nos laudos 

apresentados concluímos que o(a) periciado(a) foi portador(a) de: Fratura 

do membro inferior, nível não especificado + Fratura da extremidade 

superior do rádio, promovendo limitação incipiente do ponho esquerdo não 

apresentando incapacidade para o desempenho da sua atividade 

profissional. Resposta aos quesitos do Juízo 1) Esta enfermidade, 

distúrbio, lesão ou anomalia, caso existente, incapacita o autor para o 

desempenho de sua atividade laboral habitual? Ou seja, o autor 

encontra-se incapacitado para desempenhar a profissão Que 

anteriormente exercia? Explicar o porquê. RESPOSTA - O(A) parte autora 

não está incapacitado(a) para o desempenho da atividade profissional que 

lhe assegure o próprio sustento e de sua família. (...) 3) Tal enfermidade, 

caso existente, incapacita o autor para o desempenho de suas atividades 

diárias, tal como vestir-se, alimentar-se ou assear-se? Ou seja, o autor é 

incapaz de levar uma vida independente? Explicar o porquê. RESPOSTA - 

O(A) periciado(a) não necessita de auxilio para realizar tarefas de sua 

vida diária. Com efeito, não se pode olvidar que o laudo pericial é 

conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade 

laboral. Além disso, não existem nos autos outros elementos com 

capacidade para infirmar essa conclusão. Ademais, a impugnação a 

perícia médica apresentada pela parte autora não foi capaz de afastar a 

conclusão adotada pelo perito, uma vez que, contrário ao alegado, o perito 

foi claro e objetivo, e ao responder os quesitos afirmou que não há 

incapacidade para atividades exercidas pela parte autora. Assim, tem-se 

que o laudo apresentado nos autos foi realizado em observância o 

contraditório e a ampla defesa, visto que os quesitos apresentados foram 

respondidos de forma clara e objetiva. Logo, como a perícia médica foi 

conclusiva quanto à inexistência de incapacidade parcial e definitiva para 

o trabalho, como exigido pelo artigo 86 para a concessão do benefício 

pretendido, entendo que a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL 

CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 

8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência 

de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco 

faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de 

benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, 

auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).(Ap 92087/2016, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DA BENESSE EM PERÍODO COMPREENDIDO 

ENTRE O INTERREGNO DE DUAS CONCESSÕES ADMINISTRATIVAS. 

REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INCAPACIDADE LABORAL. 

INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I- As perícias realizadas, por 

profissionais de confiança do Juiz e eqüidistante das partes, foram 

conclusivas quanto à inexistência de incapacidade, sendo certo que a 

pretensão de reativação da benesse de auxílio-doença no interregno 

compreendido entre as duas concessões na via administrativa, também 

não encontra guarida, vez que patente que decorreram de moléstias 

diversas, inexistindo elementos nos autos indicando que não tenha havido 

recuperação da autora quando da cessação da primeira benesse, 
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tampouco agravamento de seu estado de saúde. II- Não há condenação 

ao ônus da sucumbência, por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. III- Apelação da autora improvida. (TRF-3 - AP: 

00710668620074036301 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA SYLVIA DE 

CASTRO, Data de Julgamento: 24/10/2017, DÉCIMA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/11/2017) PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AÇÃO 

IMPROCEDENTE. 1. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido 

de auxílio-acidente, pois esse benefício somente é devido quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

habitualmente exercido na época do acidente, o que não é o caso dos 

autos. 2. Igualmente mantida a sentença quanto à negativa da 

aposentadoria por invalidez, já que não demonstrada pela perícia oficial ou 

pelo conjunto probatório a incapacidade para o trabalho da parte autora. 

(TRF-4 - AC: 50424070220154047100 RS 5042407-02.2015.404.7100, 

Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2017, 

SEXTA TURMA) Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida 

na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, bem como em 

custas processuais, mas suspendo o pagamento em face ao disposto no 

art. 98, § 3º do CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002965-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE 

RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1002965-83.2016.8.11.0003. IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO FILHO 

IMPETRADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE 

RONDONÓPOLIS Vistos etc., Cuida-se de Embargos de Declaração 

opostos por Marcos Antonio Filho contra a sentença que ratificou a liminar 

deferida e concedeu a segurança no mandamus impetrado em face da 

Secretaria Municipal de Transporte de Transporte e Trânsito de 

Rondonópolis – Município de Rondonópolis/MT. Aduz a Embargante que há 

omissão na sentença que deixou de manifestar dos Embargos de 

Declaração que alegava que a decisão interlocutória não se manifestou 

quanto o ônus de arcar com as despesas do “Pátio Rondon”. Assim, 

pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de declaração para o 

suprimento da questão levantada. A parte Embargada devidamente 

intimada, deixou transcorrer o prazo in albis. É o relatório. Decido. 

Extrai-se do relatório que se trata de Embargos de Declaração opostos por 

Marcos Antonio Filho ao fundamento que a sentença não se manifestou 

quanto aos Embargos de Declaração oposto em face da decisão 

interlocutória que foi omissa quanto ao ônus de arcar com as despesas do 

“Pátio Rondon”. Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser 

analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à Embargante. Na espécie, é certo que a decisão interlocutória foi 

omissa, bem como a sentença foi omissa quanto ao pedido para afastar a 

obrigação de arcar com o custo do guincho e das diárias do “Pátio 

Rondon”. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos 

e o acolho, para o fim de sanar a omissão apontada, passando à análise 

do pleito e acrescento a sentença proferida – Id. 10997107 - o seguinte: 

“No tocante aos Embargos de Declaração oposto pela Impetrante nos 

autos, considerando que apreensão é indevida, uma vez que se trata de 

transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, 

como, eventualmente, em outras localidades, por conseguinte, as 

despesas oriundas da apreensão também devem ser afastas. Diante do 

exposto, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC, 

concedo a segurança requestada, ratificando o decisum liminar, bem como 

acrescentando que afasto qualquer ônus do Impetrante em relação às 

despesas da apreensão do veículo junto a empresa “Pátio Rondon””. Int. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002960-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVACI ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE 

RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1002960-61.2016.8.11.0003. IMPETRANTE: JEOVACI ALVES DA SILVA 

IMPETRADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE 

RONDONÓPOLIS Vistos etc., Cuida-se de Embargos de Declaração 

opostos por Jeovaci Alves Da Silva contra a decisão interlocutória que 

deferiu o pedido de liminar que o Impetrado liberasse o veículo da 

Impetrante, no mandamus impetrado em face da Secretaria Municipal de 

Transporte de Transporte e Trânsito de Rondonópolis – Município de 

Rondonópolis/MT. Aduz a Embargante que há omissão na decisão, uma 

vez que não se manifestou quanto o ônus de arcar com as despesas do 

“Pátio Rondon”. Assim, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de 

declaração para o suprimento da questão levantada. A parte Embargada 

devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo in albis. É o relatório. 

Decido. Extrai-se do relatório que se trata de Embargos de Declaração 

opostos por Jeovaci Alves Da Silva ao fundamento que a decisão 

interlocutória foi omissa quanto ao ônus de arcar com as despesas do 

“Pátio Rondon”. Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser 

analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à Embargante. Na espécie, é certo que a decisão foi omissa 

quanto ao pedido para afastar a obrigação de arcar com o custo do 

guincho e das diárias do “Pátio Rondon”. Ante o exposto, conheço dos 

Embargos de Declaração opostos e o acolho, para o fim de sanar a 

omissão apontada, passando à análise do pleito e acrescento a decisão 

proferida – Id. 2643968 - o seguinte: “No caso, considerando que, em 

princípio, a apreensão é indevida, uma vez que se trata de transporte de 

passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, 

eventualmente, em outras localidades, por conseguinte, as despesas 

oriundas da apreensão também devem ser afastas. Ante o exposto, com 

fundamento no Art. 7º, III, da Lei n.º 12.016, de 07/08/2009, concedo a 

Medida Liminar, para determinar que a autoridade coatora, proceda a 

imediata LIBERAÇÃO do veículo apreendido, Auto de Infração n.º 601, 

independentemente do pagamento do tributo cobrado e sem qualquer ônus 

junto a empresa “Pátio Rondon””. Após, retornem-se os autos conclusos 

para sentença, observada a ordem cronológica de conclusão. Int. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001221-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENISVALDO RODRIGUES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS OAB - MT14268/B 
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(ADVOGADO)

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001221-82.2018.8.11.0003. AUTOR: ENISVALDO RODRIGUES DE MELO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc., 

Trata-se de “AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE 50% 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por Enisvaldo Rodrigues 

de Melo em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Alega o 

autor, em síntese, que em 05/04/2003 sofreu um acidente, em razão de 

que foi diagnosticado com Monoplegia do membro superior – CID G83.2, 

paralisia do braço, plegia flácida de todo membro superior esquerdo, 

sequelas graves e permanentes que resultaram na sua incapacidade para 

voltar a exercer a mesma profissão da época do acidente. Assevera que 

passou a receber o benefício de auxílio-doença, o qual foi cessado em 

01/04/2013 e que não foi convertido em auxílio-acidente como devido. Ao 

final requer a concessão da tutela antecipada para o fim de que seja 

implantado o benefício de auxílio-acidente em seu favor e, no mérito, a 

confirmação da tutela, bem como que o réu seja condenado ao pagamento 

de todas as prestações em atraso. Com a inicial, vieram os documentos. O 

Réu apresentou contestação, em que pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais, ao argumento de que o médico perito apontou a viabilidade 

do exercício de outras funções pelo autor, o que indica que não houve o 

real comprometimento de sua capacidade laboral (id. 11893055). Perícia 

médica realizada por determinação do Juízo Federal (id. 11893041). O 

autor se manifestou a respeito do laudo pericial. Declarada a 

incompetência absoluta da Justiça Federal, os autos foram remetidos a 

este juízo (id. 11893064). O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 

11960305). É o relatório. Fundamento e decido. Como se vê do relatório, 

cuida-se de ação de concessão de auxílio-acidente previdenciário 

proposta por Enisvaldo Rodrigues de Melo em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, em que aduz, em síntese, que faz jus ao 

recebimento do benefício de auxílio-acidente, pois, em 05/04/2003 sofreu 

um acidente de trabalho que lhe causou sequelas graves e permanentes. 

O réu, por sua vez, argumentou que do acidente de trabalho não decorre, 

necessariamente, a obrigação previdenciária de concessão do benefício 

de auxílio-acidente. Com efeito, é certo que o presente feito comporta o 

julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para a 

instrução probatória. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício 

auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação 

das lesões houver sequelas que impliquem na redução da capacidade 

para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Na espécie, 

realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora se encontra 

incapacitada para o trabalho de forma parcial e permanente. Ora, segundo 

se extrai do laudo pericial apresentado aos autos – id. 11893041 -, a 

incapacidade do autor para o exercício de atividades laborais é parcial e 

permanente, como se vê: QUESITOS UNIFICADOS 4. Houve consolidação 

das lesões decorrentes do acidente? Resposta: Sim. 5. As sequelas do 

acidente são passíveis de cura, ou seja, há possibilidade de reversão do 

quadro? Fundamente (indicando em que o(a) perito(a) judicial se embasou 

para chegar a esta conclusão) Resposta: Não. Fundamentos: Lesão de 

plexo braquial com atrofia de braço esquerdo. 6. Qual a atividade laboral 

habitual exercida pela parte autora? Se a atividade for “autônomo”, 

especificar a ocupação preponderante: Resposta: Autor exerce função 

de auxiliar administrativo há 8 anos, conforme reabilitação efetuada. 7. 

A(s) doença(s), lesão(ões) ou sequela(s) física(s) ou funcional(is) no 

quadro 2 do item 2 implica(m) uma redução da capacidade de trabalho 

do(a) periciando(a)? Resposta: Sim. 7.2 O periciando é capaz de exercer 

atividade laboral diversa da que habitualmente exercia? Resposta: Sim. 

Fundamentos: Esta realizando a função há 8 anos de aux. Administrativo. 

7.5 Face às sequelas do acidente, o(a) periciando(a) está: Resposta: 

Impedido de exercer a atividade laborativa habitual, mas pode exercer 

outra atividade. Ora, não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo 

em atestar que a consolidação das lesões resultou em sequelas que 

implicaram em redução da capacidade para o trabalho que o autor 

habitualmente exercia e, além disso, inexistem nos autos outros elementos 

com capacidade para infirmar essa conclusão. Ademais, a parte ré não 

impugnou a perícia realizada. Logo, diante dos documentos apresentados 

nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz 

jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente. Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – 

INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - 

ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM 

REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas que as lesões 

decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade 

para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – 

auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação 

do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do 

STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 

no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a 

incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros 

moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de 

fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser 

arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. 

(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL - 

CONCESSÃO DE AUXILIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE LABORATIVA - 

PERÍCIA MÉDICA - BENEFÍCIO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - O 

benefício do auxílio-acidente deve ser concedido quando preenchidos os 

seguintes requisitos: consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza; redução permanente da capacidade de trabalho e a 

demonstração do nexo de causalidade entre ambos. - Apurada, em perícia 

médica, a incapacidade do segurado para o exercício da sua atividade 

laboral, em decorrência de lesão grave ou decorrente de acidente de 

trabalho ou de doença laboral, revela-se legítima a concessão do benefício 

do auxílio-acidente. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 

o termo inicial para a concessão do auxílio-acidente é o dia imediato à 

cessação do benefício do auxílio-doença. - Em ação que verse sobre a 

concessão de benefício previdenciário, a correção monetária do valor da 

condenação, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do 

art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (STF - ADI nº 4.425/DF), deve ocorrer com 

base no INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nos termos do 

art. 41-A, da Lei nº 8.213/91 e os juros de mora, a partir da vigência da Lei 

nº 11.960/09, devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de 

poupança. (TJ-MG - AC: 10261140027713001 MG, Relator: Vasconcelos 

Lins, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2017) PREVIDENCIÁRIO. 

AUXILIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213, DE 24.07.1991. 

REQUISITOS COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. - O benefício de auxílio-acidente está 

disciplinado no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, e estabelece sua concessão, 

como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. - O laudo pericial comprova lesão definitiva. - Auxílio-acidente 

concedido da data da cessação indevida. - Os honorários advocatícios 

devem ser fixados em 10% (dez por cento), calculados sobre o valor das 

parcelas vencidas até a data da sentença, consoante o parágrafo 3º do 

artigo 20 do Código de Processo Civil e a regra da Súmula nº 111 do C. 

STJ, bem como do entendimento da Terceira Seção (Embargos 

Infringentes nº 0001183-84.2000.4.03.6111, julgado em 22.09.2011). - 

Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento. - Apelação 

Autárquica a que se nega provimento. (TRF-3 - AC: 

00226934120144039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 07/08/2017, SÉTIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2017) Por fim, cumpre 

ressaltar que a data inicial do benefício é desde a cessão do benefício do 
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auxílio-doença – 01/04/2013 – a teor do que dispõe o artigo 86, § 2º da lei 

8.213/91. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, a fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a 

implantar o benefício de auxílio-acidente ao autor, desde 01/04/2013, bem 

como a pagar os valores retroativos acrescido de juros moratórios a partir 

da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o 

entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e 

correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 

8.213/91 e, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, entendo 

presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela 

específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto 

o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do 

pleito formulado. É que restou demonstrado de forma clara e patente o 

direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto 

ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de benefício 

previdenciário. Assim, concedo a antecipação da tutela específica e 

determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício 

à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias. Condeno, ainda, o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, isentando-o do pagamento das 

custas processuais. Determino a remessa dos autos à instância superior 

para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, 

segundo a qual a dispensa do reexame quando o valor da condenação ou 

do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se 

aplica a sentenças ilíquidas. A teor do que dispõe o art. 1.288-CNGC faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Enisvaldo Rodrigues de 

Melo 2. Benefício concedido: Auxílio-acidente 3. Data do início do 

benefício: 01.04.2013 4. Renda mensal inicial: 50% do salário-benefício 5. 

Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença – antecipação 

de tutela concedida na sentença. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005155-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005155-19.2016.8.11.0003. REQUERENTE: EDILEUSON DAMACENO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE” ajuizada por Edileuson 

Damaceno Nascimento em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Alega, em síntese, que sofreu acidente de trabalho com a fratura de 

seu pé direito, com a consequente amputação de um dos dedos – CID S92, 

em razão da qual sobreveio a incapacidade para realizar as suas 

atividades laborativas habituais como motorista de caminhão. Sustenta, 

ainda, que, em razão das sequelas do acidente, recebeu o benefício de 

auxílio-doença, o qual foi cessado em 12/05/2016. Pleiteia pela concessão 

da tutela jurisdicional antecipada para que seja determinado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença a sua reabilitação e, no 

mérito, a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, bem como o 

pagamento das parcelas vencidas. Com a inicial vieram os documentos. O 

pedido de antecipação de tutela foi indeferido (id. 4508024). O réu 

apresentou contestação, em que requereu a improcedência da pretensão 

inicial, ao argumento de que, em perícia realizada pelo INSS, o autor foi 

considerado apto para o trabalho (id. 5511630). Na fase de especificação 

de provas, o autor requereu a realização de perícia médica (id. 7291881), 

enquanto que o réu deixou de se manifestar (id. 7315998). Perícia médica 

realizada (id. 10606976). Intimadas as partes, a parte autora se 

manifestou a respeito do laudo pericial (id. 11383473), enquanto que o réu 

deixou de se manifestar (id. 12772793). É o relatório. Fundamento e 

decido. Como se vê do relatório, cuida-se de ação de concessão do 

benefício de auxílio-doença proposta por Edileuson Damaceno Nascimento 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em que aduz, em 

síntese, que sofreu acidente de trabalho com a fratura de seu pé direito, 

com a consequente amputação de um dos dedos, motivo pelo qual pugna 

pela concessão do benefício de auxílio-doença até a sua reabilitação, com 

a posterior conversão em auxílio-acidente. O réu, por sua vez, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que não 

restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do 

benefício pleiteado, uma vez que, após perícia realizada pelo INSS, 

verificou-se que a incapacidade laborativa do autor cessou, de modo que 

está apto para o trabalho. Com efeito, é certo que o presente feito 

comporta o julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica 

judicial para a instrução probatória. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tenho que procede a pretensão inicial. De início, 

destaco que o auxílio-doença é benefício concedido ao portador de 

enfermidade que se presuma suscetível de recuperação, razão pela qual 

tem como fato constitutivo casos que conduzam à incapacidade 

temporária do segurado. De outro lado, quanto à aposentadoria por 

invalidez, verifica-se que a sua concessão se condiciona à ocorrência de 

incapacidade permanente para a atividade laboral. Não obstante, a análise 

das pretensões de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez impõe que 

se verifique o preenchimento do requisito de qualidade de segurado, bem 

como a incapacidade para o exercício da atividade laborativa. Na espécie, 

cinge-se a controvérsia a saber se restou preenchido o quesito relativo à 

presença de doença incapacitante, pressuposto legal para a concessão 

do benefício por incapacidade. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 

da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado 

que estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta 

a subsistência. Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez 

dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame 

médico-pericial. Na espécie, segundo se extrai do laudo pericial produzido 

nos autos – id. 10606976 -, o autor possui incapacidade total e 

permanente para o exercício de suas atividades laborativas, bem como 

para qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência, como se 

vê: Respostas a quesitos em anexo do INSS 1) O autor é portador de 

algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 

Resposta: O requerente é portador de amputação do pé esquerdo após 

complicações de um acidente ocorrido no trabalho desde a data de 29 de 

maio de 2017. 6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo? Resposta: O requerente é amputado sem condições para o trabalho 

que realizava 7) As lesões e/ou seqüelas da enfermidade/patologia 

impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de 

suas atividades laborais diárias? Resposta: Sim, não apresenta condições 

para retornar à profissão de motorista carreteiro. 14) O(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que 

anteriormente exercia? Resposta: Sim, há incapacidade para o trabalho. 

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a 

incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária? 

Resposta: Há incapacidade permanente Conclusão: a) O periciando hoje 

está totalmente incapacitado para retorno a qualquer tipo de trabalho b) 

Isso porque a patologia está descompensada, há infecção no côto de 

amputação e não há como no momento, recorrer ao uso de uma prótese c) 

Consideramos que há incapacidade permanente para o trabalho de 

motorista carreteiro d) Necessita de auxílio de terceiros para algumas 

atividades, porta duas muletas para deambulação. Não se pode olvidar 

que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a incapacidade do autor 

para o exercício da atividade laboral habitual ou qualquer outra atividade 

que possa garantir a sua subsistência, não existindo nos autos outros 

elementos com capacidade para infirmar essa conclusão. Aliás, no item 

“a” da conclusão do laudo pericial, o perito afirmou, de forma contundente 

que “O periciando hoje está totalmente incapacitado para retorno a 

qualquer tipo de trabalho”, o que demonstra que o autor faz jus à 

aposentadoria por invalidez. Nesse sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA 

NA SENTENÇA - JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO RE 

N. 870847, TEMA 810 - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 

9.494/97 - PROVIMENTO PARCIAL.A concessão de aposentadoria por 
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invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 

8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do 

segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua 

incapacidade parcial para o trabalho.Em razão do julgamento do RE n. 

870947, tema n. 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 

1º-F da Lei n. 9.494/97, no que se refere à correção monetária, 

determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na 

sentença. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REDUCÃO DA 

CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS 

PREENCHIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DO 

JULGADO - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.Havendo o 

preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991 

e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se 

conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha 

concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A correção 

monetária deve ser feita utilizando-se o IPCA-E, desde a data fixada na 

sentença. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da 

sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o 

julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4º, II, do CPC. (Apelação / 

Remessa Necessária 64867/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 23/05/2018) Assim, diante da incapacidade definitiva 

para o exercício da atividade laboral, outro caminho não há a não ser o 

acolhimento do pedido inicial. Com efeito, é certo que a data do início da 

aposentadoria será devida a partir da imediata cessação do 

auxílio-doença – 12/05/2016 – a teor do artigo 43 da Lei 8.213/91. Não 

obstante, nos termos dos artigos 45 da Lei 8.213/1991 e 45 do Decreto nº 

3.048/1999, o valor da aposentadoria por invalidez deverá ser acrescido 

de 25% (vinte e cinco por cento) nos casos em que o segurado 

necessitar da assistência permanente de outra pessoa. Conforme se 

depreende do item “d” da conclusão do laudo pericial produzido nos autos, 

o autor apenas necessita de auxílio de terceiros para algumas atividades 

de suas atividades diárias. Ademais, não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses do Anexo I do Decreto nº 3.048/1999, em que relacionadas as 

situações em que o aposentado por invalidez terá direito à aludida 

majoração. Sob essa perspectiva, não há como reconhecer o seu direito 

ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor de sua 

aposentadoria por invalidez se não restou demonstrado nos autos, de 

forma inequívoca, a necessidade permanente de assistência de terceiros 

para desempenhar as suas atividades habituais, tais como higiene, 

alimentação e locomoção. Por fim, é cediço que os benefícios de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são fungíveis, de modo que, 

não obstante a parte autora tenha formulado pedido de concessão do 

benefício de auxílio-doença, é perfeitamente cabível a concessão da 

aposentadoria por invalidez, uma vez que restou demonstrado o 

preenchimento dos requisitos necessários à sua implantação. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a conceder o 

benefício de aposentadoria por invalidez ao autor, desde 12/05/2016, 

pagando os valores retroativos acrescido de juros moratórios a partir da 

citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento 

consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção 

monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 

e, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, entendo presentes os 

requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na 

própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento 

da obrigação de fazer. É que restou demonstrado de forma clara e patente 

o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvida não há fundado 

receio de dano irreparável, uma vez que se trata de benefício 

previdenciário. Assim, concedo a antecipação da tutela específica e 

determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício 

– aposentadoria por invalidez - à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Condeno, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de 

Processo Civil, isentando-o do pagamento das custas processuais. 

Determino a remessa dos autos à instância superior para reexame 

necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, segundo a qual a 

dispensa do reexame quando o valor da condenação ou do direito 

controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a 

sentenças ilíquidas. A teor do que dispõe o art. 1.288-CNGC faço constar 

nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Edileuson Damaceno Nascimento 

2. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez 3. Data do início do 

benefício: 12.05.2016 4. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença – antecipação de tutela concedida na sentença. P. R. I. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005114-52.2016.8.11.0003. AUTOR: GILBERTO RODRIGUES DANTAS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE 50% PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por Gilberto Rodrigues Dantas em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Alega o autor, em síntese, 

que, em 2015 sofreu um acidente de trabalho, em razão de que houve a 

amputação parcial do 4º dedo da mão esquerda, o que resultou na sua 

incapacidade parcial e permanente para exercer suas atividades laborais 

habituais. Assevera que passou a receber o benefício de auxílio doença, 

o qual foi cessado em 29/09/2016 pelo réu de forma indevida, uma vez 

que houve omissão quanto à conversão do auxílio-doença em 

auxílio-acidente 50%. Ao final requer a concessão da tutela antecipada 

para o fim de que seja implantado o benefício de auxílio-acidente em seu 

favor e, no mérito, a confirmação da tutela, bem como que o réu seja 

condenado ao pagamento de todas as prestações em atraso. Com a 

inicial, vieram os documentos. O Réu apresentou contestação, em que 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que não 

restou demonstrado na espécie o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente (id. 5866432). 

A parte autora apresentou impugnação, em que alegou estarem 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de 

auxílio-acidente (id. 6663126). Perícia médica realizada (id. 10606970). 

Intimadas as partes, a parte autora se manifestou a respeito do laudo 

pericial (id. 10632716), enquanto que o réu deixou de se manifestar (id. 

12321728). É o relatório. Fundamento e decido. Como se vê do relatório, 

cuida-se de ação de concessão de auxílio-acidente previdenciário 

proposta por Gilberto Rodrigues Dantas em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, em que aduz, em síntese, que em 2015 sofreu um 

acidente de trabalho, em razão de que houve a amputação parcial do 4º 

dedo da mão esquerda, resultante na sua incapacidade parcial e 

permanente para exercer suas atividades laborais habituais. O réu, por 

sua vez, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de 

que não restaram preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão do benefício pleiteado. Com efeito, é certo que o presente feito 

comporta o julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica 

judicial para instrução probatória. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 

8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, 

após a consolidação das lesões resultarem em sequelas que impliquem em 

redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente 

exercia. Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999, em seu artigo 104, § 4º, 

inciso I estabelece que não é devida a concessão do benefício de 

auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade 

funcional sem repercussão na capacidade laborativa: Art. 104. § 4º Não 

dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso: I - que 

apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem 

repercussão na capacidade laborativa; No caso dos autos, realizada a 

perícia médica, o perito concluiu que o autor não se encontra incapacitado 

para o trabalho (id. 10606970), como se vê: Respostas aos quesitos em 
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anexo 1) Indique a atividade profissional exercida e declarada pela parte 

autora no ato da perícia. O autor está empregado, desempregado ou 

exerce atividade de forma autônoma? Resposta: O autor após um período 

de afastamento, trabalha na mesma empresa, na profissão de pedreiro 

(...) 5) Pode-se afirmar que das referidas lesões resultaram sequelas? 

Quais e por quê? Resposta: Sequela permanente: Amputação parcial do 

quarto dedo da mão esquerda. 6) Analisando as atividades desenvolvidas 

pela parte no trabalho que habitualmente exercia, pode-se afirmar que 

essas sequelas implicam a redução da capacidade especificamente para 

esse trabalho? Resposta: Considerando que a mão traumatizada é não 

dominante e que o dedo comprometido é o anelar, o déficit de preensão se 

encontra em torno de 15% ocasionando limitação parcial para a preensão 

manual. Respostas a quesitos do autor f) A doença acometida pelo Autor 

apresenta limitação funcional? De que forma? Resposta: Repetimos: Relata 

dor ao fazer muito esforço de preensão manual, mas não há incapacidade 

para continuar na atividade profissional. g) Considerando-se a doença 

acometida pelo autor, idade e grau de escolaridade, é possível o mesmo 

conseguir vaga no mercado de trabalho? Resposta: O requerente retornou 

à profissão de pedreiro na mesma empresa. h) Se caso exercer atividade 

habitual ou qualquer outra atividade que necessite de esforço físico, 

levando-se em consideração que na nossa região, com grau de 

escolaridade baixa, só consegue trabalhos brutos com esforços físicos 

repetitivos, pode haver complicações maiores? Resposta: As informações 

são de que quando faz muito esforço manual sente dor no dedo, mas não 

há impedimento ao meu ver para continuar na profissão. Conclusão Final 

a) O autor retornou ao posto de trabalho como pedreiro com algumas 

limitações principalmente quando o esforço físico manual e muito repetitivo 

é exigido b) Consideramos que apesar da lesão e suas sequelas não há 

incapacidade para o trabalho (...) e) A preensão manual foi comprometida 

em torno de 15%, lembrar que a mão traumatizada não é a dominante e 

que o dedo anelar não é o mais importante para a preensão manual. f) 

Apesar da amputação o periciando não se encontra incapacitado para o 

trabalho, poderá ser mantido em um desvio de função ou orientado para 

atividade mais intensas com o uso da mão esquerda. Um protetor de coto 

pode ser usado para evitar traumatismo. Ora, depreende-se do laudo 

médico produzido nos autos que embora o autor apresente a sequela 

permanente de amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, com a 

redução de sua capacidade funcional, não houve redução da capacidade 

laborativa, mesmo porque, conforme restou consignado no laudo, o autor 

voltou a trabalhar na mesma empresa e na mesma função exercida em 

período anterior ao do acidente. Não obstante, nos termos do artigo 104, § 

4º, inciso I do Decreto nº 3.048/1999, não é devida a concessão do 

benefício de auxílio-acidente ao segurado que apresente danos funcionais 

ou redução da capacidade funcional que não repercutam na sua 

capacidade laborativa. Com efeito, não se pode olvidar que o laudo pericial 

é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da 

atividade laboral. Além disso, não existem nos autos outros elementos com 

capacidade para infirmar essa conclusão. Ademais, a impugnação a 

perícia médica apresentada pela parte autora não foi capaz de afastar a 

conclusão adotada pelo perito que foi claro e objetivo ao responder os 

quesitos, e afirmou que não há incapacidade para as atividades exercidas 

pela parte autora. Logo, como a perícia médica foi conclusiva quanto à 

inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como 

exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício 

pretendido, entendo que a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL 

CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 

8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência 

de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco 

faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de 

benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, 

auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).(Ap 92087/2016, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DA BENESSE EM PERÍODO COMPREENDIDO 

ENTRE O INTERREGNO DE DUAS CONCESSÕES ADMINISTRATIVAS. 

REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INCAPACIDADE LABORAL. 

INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I- As perícias realizadas, por 

profissionais de confiança do Juiz e eqüidistante das partes, foram 

conclusivas quanto à inexistência de incapacidade, sendo certo que a 

pretensão de reativação da benesse de auxílio-doença no interregno 

compreendido entre as duas concessões na via administrativa, também 

não encontra guarida, vez que patente que decorreram de moléstias 

diversas, inexistindo elementos nos autos indicando que não tenha havido 

recuperação da autora quando da cessação da primeira benesse, 

tampouco agravamento de seu estado de saúde. II- Não há condenação 

ao ônus da sucumbência, por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. III- Apelação da autora improvida. (TRF-3 - AP: 

00710668620074036301 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA SYLVIA DE 

CASTRO, Data de Julgamento: 24/10/2017, DÉCIMA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/11/2017) PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE 

LIMITAÇÃO LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONSECTÁRIOS DA 

SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU 

RECURSAL. AJG. INEXIGIBILIDADE TEMPORÁRIA. 1. O segurado com 

sequela consolidada de acidente de qualquer natureza que resulte em 

redução de sua capacidade laborativa terá direito a ser indenizado com 

auxílio-acidente. 2. Hipótese em que o conjunto probatório não aponta a 

existência de incapacidade ou redução da capacidade laboral a ensejar a 

concessão do benefício. 3. Confirmada a sentença no mérito, majora-se a 

verba honorária, conforme disposição do § 11 do artigo 85 do CPC, 

mantida a sua inexigibilidade temporária em face do benefício da 

assistência judiciária gratuita.(TRF-4 - AC: 50059347420164047005 PR 

5005934-74.2016.4.04.7005, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, 

Data de Julgamento: 29/05/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO 

PR) Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, bem como em custas 

processuais, mas suspendo o pagamento em face ao disposto no art. 98, 

§ 3º do CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005114-52.2016.8.11.0003. AUTOR: GILBERTO RODRIGUES DANTAS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE 50% PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por Gilberto Rodrigues Dantas em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Alega o autor, em síntese, 

que, em 2015 sofreu um acidente de trabalho, em razão de que houve a 

amputação parcial do 4º dedo da mão esquerda, o que resultou na sua 

incapacidade parcial e permanente para exercer suas atividades laborais 

habituais. Assevera que passou a receber o benefício de auxílio doença, 

o qual foi cessado em 29/09/2016 pelo réu de forma indevida, uma vez 

que houve omissão quanto à conversão do auxílio-doença em 

auxílio-acidente 50%. Ao final requer a concessão da tutela antecipada 

para o fim de que seja implantado o benefício de auxílio-acidente em seu 

favor e, no mérito, a confirmação da tutela, bem como que o réu seja 

condenado ao pagamento de todas as prestações em atraso. Com a 

inicial, vieram os documentos. O Réu apresentou contestação, em que 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que não 

restou demonstrado na espécie o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente (id. 5866432). 

A parte autora apresentou impugnação, em que alegou estarem 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de 
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auxílio-acidente (id. 6663126). Perícia médica realizada (id. 10606970). 

Intimadas as partes, a parte autora se manifestou a respeito do laudo 

pericial (id. 10632716), enquanto que o réu deixou de se manifestar (id. 

12321728). É o relatório. Fundamento e decido. Como se vê do relatório, 

cuida-se de ação de concessão de auxílio-acidente previdenciário 

proposta por Gilberto Rodrigues Dantas em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, em que aduz, em síntese, que em 2015 sofreu um 

acidente de trabalho, em razão de que houve a amputação parcial do 4º 

dedo da mão esquerda, resultante na sua incapacidade parcial e 

permanente para exercer suas atividades laborais habituais. O réu, por 

sua vez, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de 

que não restaram preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão do benefício pleiteado. Com efeito, é certo que o presente feito 

comporta o julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica 

judicial para instrução probatória. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 

8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, 

após a consolidação das lesões resultarem em sequelas que impliquem em 

redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente 

exercia. Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999, em seu artigo 104, § 4º, 

inciso I estabelece que não é devida a concessão do benefício de 

auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade 

funcional sem repercussão na capacidade laborativa: Art. 104. § 4º Não 

dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso: I - que 

apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem 

repercussão na capacidade laborativa; No caso dos autos, realizada a 

perícia médica, o perito concluiu que o autor não se encontra incapacitado 

para o trabalho (id. 10606970), como se vê: Respostas aos quesitos em 

anexo 1) Indique a atividade profissional exercida e declarada pela parte 

autora no ato da perícia. O autor está empregado, desempregado ou 

exerce atividade de forma autônoma? Resposta: O autor após um período 

de afastamento, trabalha na mesma empresa, na profissão de pedreiro 

(...) 5) Pode-se afirmar que das referidas lesões resultaram sequelas? 

Quais e por quê? Resposta: Sequela permanente: Amputação parcial do 

quarto dedo da mão esquerda. 6) Analisando as atividades desenvolvidas 

pela parte no trabalho que habitualmente exercia, pode-se afirmar que 

essas sequelas implicam a redução da capacidade especificamente para 

esse trabalho? Resposta: Considerando que a mão traumatizada é não 

dominante e que o dedo comprometido é o anelar, o déficit de preensão se 

encontra em torno de 15% ocasionando limitação parcial para a preensão 

manual. Respostas a quesitos do autor f) A doença acometida pelo Autor 

apresenta limitação funcional? De que forma? Resposta: Repetimos: Relata 

dor ao fazer muito esforço de preensão manual, mas não há incapacidade 

para continuar na atividade profissional. g) Considerando-se a doença 

acometida pelo autor, idade e grau de escolaridade, é possível o mesmo 

conseguir vaga no mercado de trabalho? Resposta: O requerente retornou 

à profissão de pedreiro na mesma empresa. h) Se caso exercer atividade 

habitual ou qualquer outra atividade que necessite de esforço físico, 

levando-se em consideração que na nossa região, com grau de 

escolaridade baixa, só consegue trabalhos brutos com esforços físicos 

repetitivos, pode haver complicações maiores? Resposta: As informações 

são de que quando faz muito esforço manual sente dor no dedo, mas não 

há impedimento ao meu ver para continuar na profissão. Conclusão Final 

a) O autor retornou ao posto de trabalho como pedreiro com algumas 

limitações principalmente quando o esforço físico manual e muito repetitivo 

é exigido b) Consideramos que apesar da lesão e suas sequelas não há 

incapacidade para o trabalho (...) e) A preensão manual foi comprometida 

em torno de 15%, lembrar que a mão traumatizada não é a dominante e 

que o dedo anelar não é o mais importante para a preensão manual. f) 

Apesar da amputação o periciando não se encontra incapacitado para o 

trabalho, poderá ser mantido em um desvio de função ou orientado para 

atividade mais intensas com o uso da mão esquerda. Um protetor de coto 

pode ser usado para evitar traumatismo. Ora, depreende-se do laudo 

médico produzido nos autos que embora o autor apresente a sequela 

permanente de amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, com a 

redução de sua capacidade funcional, não houve redução da capacidade 

laborativa, mesmo porque, conforme restou consignado no laudo, o autor 

voltou a trabalhar na mesma empresa e na mesma função exercida em 

período anterior ao do acidente. Não obstante, nos termos do artigo 104, § 

4º, inciso I do Decreto nº 3.048/1999, não é devida a concessão do 

benefício de auxílio-acidente ao segurado que apresente danos funcionais 

ou redução da capacidade funcional que não repercutam na sua 

capacidade laborativa. Com efeito, não se pode olvidar que o laudo pericial 

é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da 

atividade laboral. Além disso, não existem nos autos outros elementos com 

capacidade para infirmar essa conclusão. Ademais, a impugnação a 

perícia médica apresentada pela parte autora não foi capaz de afastar a 

conclusão adotada pelo perito que foi claro e objetivo ao responder os 

quesitos, e afirmou que não há incapacidade para as atividades exercidas 

pela parte autora. Logo, como a perícia médica foi conclusiva quanto à 

inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como 

exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício 

pretendido, entendo que a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL 

CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 

8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência 

de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco 

faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de 

benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, 

auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).(Ap 92087/2016, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DA BENESSE EM PERÍODO COMPREENDIDO 

ENTRE O INTERREGNO DE DUAS CONCESSÕES ADMINISTRATIVAS. 

REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INCAPACIDADE LABORAL. 

INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I- As perícias realizadas, por 

profissionais de confiança do Juiz e eqüidistante das partes, foram 

conclusivas quanto à inexistência de incapacidade, sendo certo que a 

pretensão de reativação da benesse de auxílio-doença no interregno 

compreendido entre as duas concessões na via administrativa, também 

não encontra guarida, vez que patente que decorreram de moléstias 

diversas, inexistindo elementos nos autos indicando que não tenha havido 

recuperação da autora quando da cessação da primeira benesse, 

tampouco agravamento de seu estado de saúde. II- Não há condenação 

ao ônus da sucumbência, por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. III- Apelação da autora improvida. (TRF-3 - AP: 

00710668620074036301 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA SYLVIA DE 

CASTRO, Data de Julgamento: 24/10/2017, DÉCIMA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/11/2017) PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE 

LIMITAÇÃO LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONSECTÁRIOS DA 

SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU 

RECURSAL. AJG. INEXIGIBILIDADE TEMPORÁRIA. 1. O segurado com 

sequela consolidada de acidente de qualquer natureza que resulte em 

redução de sua capacidade laborativa terá direito a ser indenizado com 

auxílio-acidente. 2. Hipótese em que o conjunto probatório não aponta a 

existência de incapacidade ou redução da capacidade laboral a ensejar a 

concessão do benefício. 3. Confirmada a sentença no mérito, majora-se a 

verba honorária, conforme disposição do § 11 do artigo 85 do CPC, 

mantida a sua inexigibilidade temporária em face do benefício da 

assistência judiciária gratuita.(TRF-4 - AC: 50059347420164047005 PR 

5005934-74.2016.4.04.7005, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, 

Data de Julgamento: 29/05/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO 

PR) Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, bem como em custas 

processuais, mas suspendo o pagamento em face ao disposto no art. 98, 

§ 3º do CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 434665 Nr: 3331-52.2010.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 9.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para 

informar os dados bancários, para pagamento do RPV, conforme 

requerido pelo Município de Rondonópolis às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 795043 Nr: 12394-28.2015.811.0003

 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: VIVIANE DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MONTOVANI CARRENHO 

BERTONE - OAB:8308-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora, a fim de se 

manifestar acerca do laudo pericial de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 746039 Nr: 5596-85.2014.811.0003

 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: DOUCIMAR JOSÉ MORAVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISE CAROLINE PRADELA 

ALVES DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora, a fim de se 

manifestar acerca do laudo pericial de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 441430 Nr: 10100-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELISA AUXILIADORA ABREU 

DO NASCIMENTO VIEIRA - OAB:OAB/BA39948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para 

informar os dados bancários, para pagamento do RPV, conforme 

requerido pelo Município de Rondonópolis às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 735313 Nr: 14921-21.2013.811.0003

 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: FATIMA DOS SANTOS FERREIRA

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737131 Nr: 21-96.2014.811.0003

 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: VANI SOARES BRITO

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 759063 Nr: 12791-24.2014.811.0003

 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: MARILUCIA PAIM, AISSAR JABUR MALUF, ELIANE 

SILVA SANITA, DEJALY MARIA LEOPOLDINO DA COSTA, DIVINA DE 

ANCHIETA, CLEUZA ALBUQUERQUE MARTINS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA em razão da perícia determinada nos 

autos, a realizar-se no dia 13 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 08:30 HORAS, 

no(a) HOSPITAL REGIONAL - local de trabalho dos autores.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 781803 Nr: 6916-39.2015.811.0003

 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: EDITH NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:MT/9035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 787657 Nr: 9283-36.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 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 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:
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 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820278 Nr: 3079-39.2016.811.0003

 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: ADMILSON PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5.183/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796796 Nr: 13061-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE ALMEIDA ALVES - ME, RENATO 

DE ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO DE ALMEIDA ALVES, Cpf: 

46086137153, Rg: 696.494, Filiação: Joao de Almeida Alves e Aparecida 

Bérica Alves, data de nascimento: 21/01/1967, brasileiro(a), natural de 

Quirinópolis-GO, solteiro(a), empresário, Telefone 66-9984-0545. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Executado da penhora da penhora do VEICULO 

Placa JZU 0612 MT, VW/GOLF GENERATION. Ficando ciente de que a 

partir da juntada aos autos da prova da intimação da penhora fluirá o 

prazo de 30 (trinta) dias para opor, querendo, EMBARGOS DO DEVEDOR

Resumo da Inicial: Débito referente a I.S.S.Q.N - IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Considerando que o executado se 

encontra em lugar incerto e não sabido, e que sua citação se deu por 

edital, DEFIRO o pedido de intimação da penhora – fl. 53 -, via edital.Após, 

remetam-se os autos a Defensoria Pública, a fim de atuar como curador 

especial, promovendo os atos necessários no interesse da parte 

ré.Anote-se no sistema Apolo que a Defensoria exerce a defesa do 

executado, de modo a evitar futuras nulidades.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760501 Nr: 13620-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG 

LTDA, CNPJ: 14948319000158. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Executado quanto a penhora efetivada sob móvel 

situado à Rua Euclides J. da Silva, 722, Qudara 21, Lote 08, bairro Jardim 

Santa Clara, nesta cidade, bem como, para querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Considerando que não foi possível 

proceder a intimação da penhora do imóvel por oficial de justiça, DEFIRO o 

pedido de intimação da penhora – fl. 1000-, via edital.Se transcorrido o 

prazo da intimação sem manifestação da executada, intime-se a 

exequente para no prazo de 10 (dez) dias apresentar matrícula atualizada 

do imóvel, sob pena de extinção por abandono.Com a juntada, conclusos 

para deliberação e consequente designação de leilão.Intime-se.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734241 Nr: 14084-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELUCIA PEREIRA 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 645686 Nr: 6506-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ingrydys Hananda Mingoti - 

OAB:19871/O

 Intimação da adv. De defesa para se manifestar na fase do art. 422 do 

CPP, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646324 Nr: 7078-11.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO RODRIGUES - 

OAB:26.963

 I – Em decorrência da convocação deste magistrado para participar do 

“Encontro entre Magistrados, Delegados, Promotores e Oficiais da Polícia 

Militar”, redesigno a sessão plenária para o dia 08 de outubro de 2018, às 
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II – Justifico ainda referida data porque o réu esta preso em Sarandi-PR, e 

até a presente data não há informações concretas sobre o seu 

recambiamento.

III – Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333738 Nr: 4551-96.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARAES, RENATO 

CARO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado de defesa do réu Renato Caro Mendes, para 

apresentação das contrarrazões no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 659378 Nr: 8423-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) Além disso, verifico a necessidade da manutenção da segregação do 

denunciado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução 

criminal, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente. Nesse 

sentido, consigno que, ao consultar o sítio do TJMT pelo nome do réu, 

verifica-se que este registra condenação anterior pela prática dos crimes 

de estupro e roubo, bem como registra outras ações penais em 

andamento de crimes da mesma natureza, consoante extrato de 

antecedentes criminais de fls. 87/88, o que revela risco concreto de que, 

em liberdade, encontre os mesmos estímulos e volte e perpetrar crimes 

com violência e/ou grave ameaça à pessoa. É evidente que essa 

constatação de reincidência específica reforça a séria presença de 

elemento a justificar a prisão preventiva do denunciado como forma de 

garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte 

o conduzido a delinquir. Na lição do saudoso mestre Mirabete: 

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a 

garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente 

pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, que 

porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, que porque, em 

liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração 

cometida” (obra cit., nota 312.3, p. 690). Dessa forma, diante das 

circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange ao 

receio de que o denunciado volte à prática criminosa, mostra-se totalmente 

inadequada e insuficiente à aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão preventiva, motivo pelo qual o pedido não merece acolhimento. Por 

fim, diante da natureza do delito apurado nos autos, com fulcro no artigo 

234-B do Código Penal, determino o sigilo do feito e seja fixada a tarja 

marrom pertinente. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 661655 Nr: 10282-29.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO, 

ITAMAR SIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Vistos etc.

Diante da não intimação da vítima Graciele Silva Vieira (fl. 122), não me 

resta alternativa senão redesignar a presente audiência para o dia 29 de 

outubro de 2018, às 16h30min.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido, pelo 

prazo de lei.

 Se declinado nos autos o endereço atual da vítima Graciele Silva Vieira 

autorizo desde já a expedição de mandado de intimação ou, se residir em 

outra comarca, carta precatória com a finalidade de proceder a sua 

inquirição.

Saem os presentes intimados.

Requisitem-se os réus Reinaldo Souza de Melo Sobrinho e Itamar Sipriano.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 633068 Nr: 4724-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA CONCEIÇÃO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808

 Vistos etc.

Diante da informação do réu neste ato, em respeito ao princípio da ampla 

defesa e do contraditório, hei por bem redesignar a presente audiência 

para o dia 05 de novembro de 2018, às 13h30min.

Intime-se a advogada Dra. Patrícia Rodrigues Soares OAB/MT – 23.146/O 

acerca da audiência designada.

Requisitem-se os policias militares Vanilson Rocha de Souza e Esdras 

Matos Cardoso.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 611066 Nr: 1383-81.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Deborah e das 

testemunhas de defesa, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória de fl. 

107, enviada ao Juízo da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

expedida com a finalidade de proceder à inquirição da vítima I. M. A. da S. 

e da testemunha Orlando Cândido da Silva.

Após a juntada da missiva, devidamente cumprida, desde já declaro 

encerrada a instrução processual e determino seja concedida vista dos 

autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública para que apresentem 

seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias. Tudo 

cumprido, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 659147 Nr: 8186-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDESON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11.551

 INTIMAÇÃO DO DR. JOÃO RICARDO FILIPAK- OAB/MT 11.551, PARA QUE 

NO PRAZO APRESENTE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO RÉU VALDESON 

PEREIRA DOS SANTOS, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

8186-41.2017.811.0064- CÓDIGO 659147.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 633079 Nr: 4735-76.2015.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante da não condução da testemunha Denise Nogueira (fl. 92), não me 

resta alternativa senão redesignar a presente audiência para o dia 29 de 

outubro de 2018, às 15h45min.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido.

Se declinado nos autos o endereço atual da testemunha Denise Nogueira 

autorizo desde já a expedição de mandado de intimação ou, se residir em 

outra comarca, carta precatória com a finalidade de proceder a sua 

inquirição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 659147 Nr: 8186-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDESON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11.551

 Vistos em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673161 Nr: 5295-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS NOGUEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL

TERMO DE AUDIÊNCIA

Número do Processo: 673161

Espécie: -> DIREITO PENAL->Crimes contra a Dignidade Sexual->Estupro 

de vulnerável

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Deunciado: José Carlos Nogueira Macedo

Data e horário: 09 de agosto de 2018, às 09h.

PRESENTES

Juíza de Direito: Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni.

Promotor de Justiça: Dr. Rodrigo Fonseca da Costa.

Advogado: Dr. Ary da Costa Campos OAB/MT 16.944/B.

Psicóloga: Dr. Lindobergue José de Souza.

Vítima: L.A.S.

Genitora: Romilda Lima da Silva.

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a presença dos citados acima.

Em face da pouca idade da criança e da necessidade de criar vínculo mais 

profundo e seguro, o psicólogo do Juízo sugeriu a designação de nova 

data para sua oitiva na modalidade de depoimento especial. Não houve 

oposição das partes, que requereram o acolhimento da sugestão da 

técnica do Juízo.

DELIBERAÇÕES

Vistos etc. DEFIRO a sugestão do digno psicólogo presente a este ato e 

designo para o dia 24 de agosto de 2018, às 09h a nova colheita do 

depoimento sem dano da vítima L.A.S., na forma da Lei n. 13.431/2017. Os 

presentes saem intimados. Proceda-se ao necessário.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lorena Moraes Terra, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

Juíza de Direito

Promotor de Justiça: Advogado:

Genitora: Romilda Lima da Silva

Psicólogo: Dr. Lindobergue José de Souza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 339655 Nr: 3459-49.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085, 

WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Certifico que deixo de expedir mandado de intimação para a testemunha 

MAXIMILIANO BRITE DE SOUZA RIBEIRO ante o teor da certidão de fls. 

236, de modo que impulsiono o feito de ofício com a finalidade de INTIMAR 

os patronos constituídos do requerido para, em 10 (dez) dias, apresentar 

o endereço atualizado da referida testemunha e/ou requerer o que de 

direito.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 622983 Nr: 5941-62.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SOUZA MACHADO, ANTONIO TALHE 

DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRE CARVALHO DE 

OLIVEIRA - OAB:11171, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO TALHE DA SILVA 

GONÇALVES, Cpf: 04579723198, Rg: 1806741, Filiação: Isabel da Silva 

Pereira Gonçalves e José Bueno Gonçalves, data de nascimento: 

06/09/1992, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, solteiro(a), operador de 

escavadeira, Telefone 67 9835 9862. 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: ".. fez uso , pelo menos de 5 vezes, de vários 
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atestados medicos falsificados para justificar suas faltas ao serviço..."

Despacho: "..RECEBO, nos seus termos, a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, dando aos acusados como incurso nos artigos nela 

mencionados.Citem-se os acusados para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do 

CPP.Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar aos 

acusados se estes possuem condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-los que serão assistidos 

pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação 

para apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 396-A, § 2º, CPP.Na resposta, os acusados poderão arguir 

preliminares e alegar tudo que interessem às suas defesas, oferecerem 

documentos e justificações, especificarem as provas pretendidas e 

arrolarem testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e se 

necessário requerer suas intimações (art. 401, CPP).Apresentadas as 

defesas, manifeste-se o Ministério Público sobre as preliminares e 

documentos, 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, SALETE CLARICE 

TOLAZZI, digitei.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314913 Nr: 6101-34.2007.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BATISTA GUIMARAES, JAILTON 

NOBRE SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:10081

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUSTINA NOBRE SAMPAIO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da GENITORA do indiciado a senhora 

JUSTINA NOBRE SAMPAIO atualmente em lugar incerto e não sabido, para 

que compareça nesdte Juizo para informar dados bancarios para 

restituição de valores,

Despacho/Decisão: Vistos. "..Diante do teor dos ofícios de fls. 92, 93 e 95, 

constata-se que as diligências realizadas na tentativa de localizar 

eventuais sucessores do indiciado Jailton Nobre Sampaio restaram 

infrutíferas, portanto, primeiramente determino a intimação dos genitores 

do citado indiciado por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias..."

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, SALETE CLARICE 

TOLAZZI, digitei.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 647394 Nr: 7947-71.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DE SOUZA PEREIRA, MAICKON 

MOREIRA DE OLIVEIRA, JOILSON SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, ERIKA MORAES DE LIMA - OAB:17530 MT

 Autos nº 7947-71.2016.811.0064 – Cód. 647394

Vistos.

Diante do trânsito em julgado do acordão conforme certidão à fl. 306. 

Expeça-se guia de execução penal definitiva e encaminhe ao juízo da 4ª 

Vara Criminal desta comarca.

 Após, proceda-se o arquivamento do feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641442 Nr: 2910-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CORREIA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pelo substituto legal que 

atua na 2ª Vara Criminal, não poderá comparecer, pois fará audiências 

perante a 2ª Vara Criminal, atuando em processos de réus presos, sendo 

em razão disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara neste 

ato.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Gleiciane Gonçalves 

da Silva (OAB/MT 21.833/O) a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas/vítimas Roseni da 

Conceição Pereira, Rosana Gomes Feitoza, Maria Creusa Alves da Silva, 

Walter da Costa Pinto, Isabel Helena de Oliveira, Marisa Terezinha Fachin 

Farias, Luciana Padilha, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, e vitimas, bem como o do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641629 Nr: 3090-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFTER RIBEIRO FREITAS, THIAGO OLIVEIRA 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.527, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3090-79.2016.811.0064 – Cód. 641629

Vistos.

Diante do trânsito em julgado do acordão conforme certidão à fl. 305. 

Expeça-se guia de execução penal definitiva e encaminhe ao juízo da 4ª 

Vara Criminal desta comarca.

 Após, proceda-se o arquivamento do feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670638 Nr: 3073-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LEITE MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do advogado Dr. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior, OAB/MT 

nº 15.193, para apresentar as razões do recurso de apelação interposto 

em favor do réu Elias Leite Mota Junior, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642703 Nr: 4106-68.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE AMÂNCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pelo substituto legal que 

atua na 2ª Vara Criminal, não poderá comparecer, pois fará audiências 

perante a 2ª Vara Criminal, atuando em processos de réus presos, sendo 

em razão disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara neste 

ato.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dr. Victor Guilherme 

Moya (OAB/MT 20235/O) a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Dilmar Pereira 

Montalvão, e vítima Osmar Rangel, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como o do interrogatório dos 

réus, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos á defensoria pública pelo prazo de 05 (cinco) dias para que 

apresente seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 621189 Nr: 4325-52.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PASSOS NALINI, RANGEL 

DE MORAES CARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Leonardo dos 

Santos Araújo, e Antônio Nonato da Silva, para que surtam seus efeitos 

legais e jurídicos.

Diante ausência justificada da testemunha Valdeci Mendes de Souza, 

restou prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência 

para o dia 30 de outubro de 2018, ás 17h40min.

Requisite-se novamente o policial Valdeci Mendes de Souza.

Saem os presentes intimados

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615918 Nr: 6604-45.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE JESUS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento da ilustre representante do parquet, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste a respeito da testemunha 

Keliane da Natividade, e vítima Elias Correia. Determino a expedição de 

carta precatória para a Comarca de ITIQUIRA-MT, a fim de inquirir a 

testemunha Atila Neves França.

Diante da ausência da testemunha Abraão Mendes dos Santos, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência de 

continuação para o dia 06 de novembro de 2018, ás 17h15min.

Requisite-se novamente o policial Abraão Mendes dos Santos (2° DP-Vila 

Operaria)

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625204 Nr: 7498-84.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pelo substituto legal que 

atua na 2ª Vara Criminal, não poderá comparecer, pois fará audiências 

perante a 2ª Vara Criminal, atuando em processos de réus presos, sendo 

em razão disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara neste 

ato.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dr. Victor Guilherme 

Moya (OAB/MT 20235/O) a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da testemunha José Francisco Galhardi 

e vítima Jefferson Antônio Augustinhaki. Determino também a expedição 

de carta precatória para a Comarca de Várzea Grande-MT, a fim de 

inquirir a testemunha Edilson Avelino dos Santos (oficio fl.79).

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635582 Nr: 6758-92.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVI PÉRICLES SOUZA 

GOMES JÚNIOR - OAB:23799/0

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Fernando Gomes 

Menezes, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, e vitima, bem como o do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos a defesa pelo prazo de 05 (cinco) dias para que apresente seus 

memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 335243 Nr: 6059-77.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 No tocante ao parecer ministerial, cumpre a este juízo acatá-lo, posto 

constituir o cumprimento inequívoco da lei. Assim sendo, defiro o 

requerimento ministerial de fl. 118/121 e determino o prosseguimento da 

ação penal, para tanto, intime-se a advogada Dra. Lucimar Batistella – 

OAB/MT 9279, a qual foi devidamente constituída pelo denunciado 

conforme procuração à fl. 106, para a mesma apresente resposta à 

acusação em favor do réu, pois considerando que inexiste nos autos 

instrumento de notificação do réu acerca da renúncia do mandato, 

subentende-se que a causídica até o presente momento exerce tal 

múnus.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661191 Nr: 9926-34.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROBERTO DIAS, MICHAEL DA SILVA 

LISBOA, RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 
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SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos nº 9926-34.2017.811.0064 – Cód. 661191

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados FÁBIO 

ROBERTO DIAS, RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS e MICHAEL DA SILVA 

LISBOA como incursos no artigo nela mencionado, vez que ela preenche 

todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 290359 Nr: 2333-42.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAIR GOMES DE ALMEIDA, WLADIMIR 

ROBERTO ZANNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido formulado por sua defesa às fls. 130/148.Outrossim, 

na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25.10.2018, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 335519 Nr: 6335-11.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU ANTONIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:12.105

 Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido formulado por sua defesa às fls. 129/135.Outrossim, 

na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13.11.2018, às 17h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612090 Nr: 2532-15.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DABILY RAYNE BAZILIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos.

Tendo em vista que a acusada DABILY RAYNE BAZILIA preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio Ministério Público à 

fl. 59.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 26.10.2018, às 16h50min.

Intime-se a acusada, o Ministério Público e a Defesa para que compareçam 

à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 614467 Nr: 5102-71.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fls. 122, designo audiência 

para proceder ao interrogatório do réu, bem como oitiva das testemunhas 

Patrícia Mara de Melo Pires e Maria de Fátima Oliveira da Silva para o dia 

28.11.2018 às 15h00min, as quais poderão ser encontradas no endereço 

indicado pelo Parquet na cota retro.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615378 Nr: 6043-21.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR SANTOS DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado por sua defesa às fls. 

152/158.Na forma do art. 159, §5º, inciso I do CPP, determino a intimação 

do perito Sr. Vivaldo Rodrigues de Oliveira, subscrito do laudo pericial de 

fls. 77/017, para ser ouvido na audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se as partes para no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentarem os quesitos ou as questões que pretendem verem 

esclarecidas.Ocorrendo a apresentação pelas partes, deve o cartório 

proceder à intimação do perito, observando o prazo mínimo de 10 (dez) 

dias antes da realização da audiência.Outrossim, na forma do art. 399 do 

Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26.11.2018, às 15h00min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630203 Nr: 2450-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON JHON DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido formulado por sua defesa às fls. 180/182.Outrossim, 

na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14.11.2018, às 14h15min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 645902 Nr: 6688-41.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTERSON SANTOS LICERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial à fl. 114, uma vez que consta à fl. 94 que 

acusado WALTERSON SANTOS LICERAS reside no seguinte endereço: 

Avenida V-2, Quadra 29, 15 SC, Bairro Nova Esperança I, na cidade e 

comarca de Cuiabá/MT – CEP 78098-563.

 Assim, DETERMINO que seja expedida carta precatória à comarca de 

Cuiabá/MT, visando à fiscalização do integral cumprimento das condições 

fixadas por ocasião da suspensão condicional do processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672777 Nr: 5006-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAGIR ANTONIO DASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PARIZOTTO 

BANDEIRA - OAB:37936N/PR

 Vistos.

 Considerando a manifestação da defesa do acusado à fls. 12, hei por 

bem designar nova data para realizara à inquirição da testemunha 

CLAUDETE A. ALBERTI, assim designo audiência para o dia 09.10.2018, 

às 16h35.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 610617 Nr: 876-23.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Paião - OAB:18145 A 

OAB/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de comutação de pena em face do recuperando 

Ronivaldo de Carvalho, condenado a cumprir a pena total de 29 (vinte e 

nove) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão. A defesa alega, 

em síntese, que o recuperando preenche os requisitos necessários.

O Ministério Público manifestou às fl. 870.

DECIDO.

Compulsando os autos verifico que o apenado cumpriu até 25 de 

dezembro de 2017, mais de 1/3 de sua pena, por ser reincidente, o que 

autoriza a comutação da pena, nos termos do art. 7º, do Decreto nº 9.246 

de 21 de dezembro de 2017, in verbis:

“Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, 

aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes 

proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, 

tenha cumprido um quarto da pena; e

b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, 

tenha cumprido um terço da pena;”

Desse modo, tendo em vista que o recuperando cumpriu a fração de pena 

necessária, DEFIRO o pedido de fls. 860/861, a fim conceder ao 

recuperando, a comutação da pena remanescente em ¼ (um quarto), na 

forma do art. 7º, do Decreto nº 9.246 de 21 de dezembro de 2017.

PROCEDA-SE à elaboração de novo cálculo de liquidação de pena, 

abrindo-se vista dos autos para as devidas manifestações.

No que tange os pedidos de reconsideração às fls. 862/865 e 873/874, 

acerca da decisão de fls. 855/856, INDEFIRO pelos próprios motivos da 

referida decisão. Ademais, consoante se depreende do Decreto nº 

9.246/2017, a comutação que se trata o art. 7º, só poderá ser concedida 

às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham 

obtido comutações em Decretos anteriores, conforme parágrafo único, art. 

7º, Decreto nº 9.246/2017, ou seja, em caso de concessão com previsão 

no Decreto nº 8.615/2015 o sentenciado não poderia ser novamente 

beneficiado no último Decreto Presidencial de 21 de dezembro de 2017.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 651189 Nr: 834-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE SOUZA BORET DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos em correição.

Considerando que o endereço residencial informado pela recuperando (fl. 

461) é da Comarca de Tangará da Serra/MT, tenho que a competência 

para julgar no presente feito é do Juízo responsável pela execução pena 

daquela comarca.

Desse modo, determino a remessa do presente executivo de pena ao 

Juízo responsável pela execução penal da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, para fiscalização acerca do cumprimento da pena da 

recuperanda. Após, proceda-se as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 625701 Nr: 7868-63.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 Vistos em correição.

No que tange à audiência de justificação, este juízo ressalta que o 

reeducando terá direito ao contraditório e à ampla defesa durante a 
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instrução processual daquele feito, pelo que se faz dispensável sua 

realização.

Considerando-se que ainda tramita ação penal em face do reeducando no 

juízo supramencionado, este Estado-Juiz aguarda a resolução da referida 

ação penal para tomar quaisquer apontamentos.

Após, tornem conclusos os autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 647323 Nr: 7907-89.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOLENDAL FRANCISCO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Vistos,

Tendo em vista o PAD acostado às fls. 139/154, acolho o parecer 

ministerial de fls. 155 e DESIGNO o dia 09/10/2018, às 09h00min, para 

realização de audiênia de justificação.

Requisite-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 621093 Nr: 4230-22.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, RODRIGO DA OCSTA RIBEIRO - OAB:15386

 Intimação para a defesa constituida nos autos, acerca do calculo de pena 

abaixo:Execução Número: 4230-22.2014.811.0064Nome Reeducando: 

Adnilson Caetano de OliveiraPena Data do Fato Início Cumprimento 

Livramento Condicional Progressão RegimeCondenacoes: 6a 3m 0d 

15/10/2008 18/12/2008 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário 3a 9m 0d 

15/10/2008 18/12/2008 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 9a 0m 0d 

25/01/2008 25/01/2008 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário 2a 0m 0d 

26/02/2015 27/02/2015 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - ComumQuantidade 

total de Dias Multa: 20Data Inicial Data FinalInterrupçõesQuant. Dias 

Observações11/11/2014 26/02/2015 105 dias -Total de dias interrompidos: 

105Dias RemidosRemiçõesObservações46 fls. 37028 fl. 5921 fl. 593 não 

homologados15 f l .  603 não homologados51 f ls .  485/487 não 

homologados10 fls. 638 não homologada20 fl. 642 não homologada20 fl. 

126 não homologadaData de Prisão Definitiva: 25/01/2008Total da Pena: 

21a 0m 0dRegime Atual: FechadoData base para progressão de regime 

27/02/2015 Informações para progressão de regimeData para progressão 

de regime 29/11/2018Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma 

das Frações + Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia27/02/2015 + 4a 

4m 2d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 211 - 1Pena Cumprida: (Data-base - Data 

Início) - Interrupção + Detração(27/02/2015 - 25/01/2008) -0a 3m 15d+0a 

0m 0d(7a 1m 2d) - 0a 3m 15d+0a 0m 0d= 6a 9m 17dData base para 

Livramento Condicional 18/12/2008 Informações sobre livramento 

condicionalData Livramento Condicional 02/02/2021Fórmula do Requisito 

Temporal: Data-base + Soma das Frações + Interrupção - Detração - 

Remição - 1 dia18/12/2008 + 12a 5m 0d + 0a 3m 15d - 0a 0m 0d - 211- 

1Pena Restante a partir da data Atual 10a 2m 1d Informações sobre 

término da PenaFórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento 

+ Pena Total + Interrupção - Detração - Remição - 1 dia25/01/2008 + 21a 

0m 0d + 0a 3m 15d - 0a 0m 0d - 211- 1Pena Cumprida até data Atual 10a 

2m 29dData do Término da Pena: 10/10/2028Demais 

Observações____________________________________________ADÃO 

BENTO DE FREITAS

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 649688 Nr: 9949-14.2016.811.0064

 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): PATRIK HENRIQUE COSTA DIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 I - Redesigno para o dia 10 de setembro de 2018, às 15h00min (MT), 

audiência para oitivar a testemunha André Luis de Oliveira e interrogar o 

réu.

II - Intime o réu.

III - Requisite-se a testemunhas ao seu superior hierárquico (CPP, art 221, 

§ 3º)

IV - Intime-se a defesa.

V - Dê-se ciência ao Ministério Público.

Rondonópolis, 12 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em cumulação legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 648148 Nr: 8546-10.2016.811.0064

 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): GABRIEL PARMAGNANI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 6115B

 I - Redesigno para o dia 10 de setembro de 2018, às 14h20min (MT), 

audiência para oitivar as testemunhas de defesa Wesley Rabelo Sobral e 

Dilson Carvalho Portes.

II – Homologo a desistência formulada pela defesa fl. 215, da testemunha 

Adaildes José Durans, bem como da testemunha Thales Henriques Gomes 

que deixou de se manifestar.

II – Intimem-se as testemunhas nos endereços indicados, fl. 214.

IV - Intime-se a defesa.

V - Dê-se ciência ao Ministério Público.

Rondonópolis, 12 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em cumulação legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 663639 Nr: 12106-23.2017.811.0064

 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): DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA 

GONÇALVES, DARLYN GERALDA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 (...) Assim torno a pena definitiva em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e em 1.600 (um mil e seiscentos) dias multa. Da pena de multa. 

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o 

valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos 

fatos. Do regime. Por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento de 

pena é o fechado. Desta forma, fixo o regime em inicialmente fechado. 

Disposições gerais. Considerando que as acusadas respondem a 

presente ação penal presas, restou devidamente comprovada a 

materialidade e autoria e que perduram os pressupostos processuais da 

prisão preventiva, sobretudo a necessidade da manutenção da garantia 

da ordem pública e da aplicação da pena estabelecida nesta sentença, 

posto que a ré Eliane cometeu o presente crime durante o cumprimento de 

pena e que a ré Daiane evadiu-se, levando a revogação da prisão 

domiciliar, nego-lhes o direito de recorrer em liberdade. Confirmando assim 

a manutenção da prisão preventiva. Em conformidade ao disposto no Art. 

15, III da Constituição Federal, suspendo os direitos políticos das 

condenadas, após a coisa julgada. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao 

Tribunal Regional Eleitoral. Condeno as rés ao pagamento de eventuais 

custas e despesas judiciais. Declaro o perdimento à União dos bens 
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apreendidos, devendo ser destruídos os bens inservíveis. Após o trânsito 

em julgado, lance-se o nome das condenadas no rol dos culpados. 

Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, 

pertinentes a esta condenação. Publicada em audiência. Saem as partes 

intimadas. Após lida a sentença as rés declaram o desejo de recorrer. 

Recebo a apelação interposta. Sai intimada a defesa para apresentação 

de suas razões. Extraiam-se as devidas guias de pena e remetam-se os 

autos ao Ministério Público para fins de contrarrazão. Oficie-se ainda ao 

juízo da execução penal de Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger 

informando que a ré Eliane Geralda está presa nesta Comarca

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669526 Nr: 2164-30.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN BARBOSA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência formulada pelas partes. Compulsando os autos 

atesto que o réu Luan Barbosa de Souza não foi intimado para o ato, logo 

não há como findar a instrução. Para continuidade, designo o dia 24 de 

agosto de 2018, às 13h20min. Saem os presentes intimados. Requisite-se 

o acusado José Carlos e intime-se o réu Luan

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669488 Nr: 2126-18.2018.811.0064

 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): ALCEU JOSE VIEIRA JUNIOR, DANIEL BATISTA 

NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR JURANDIR VERNEQUE DIAS 

- OAB:14813

 Homologo as desistências das testemunhas de defesa supracitadas para 

que surtam efeitos legais. Relatório e fundamentação oral com o presente 

dispositivo. Julgo improcedente a denúncia para absolver Alceu José 

Vieira Júnior, com fundamento no art. 386, VII do CPP. O presente feito 

deve seguir em relação ao acusado Daniel Batista Nery, tendo sido 

realizada a antecipação de provas neste momento. Ordeno assim que o 

feito permaneça suspenso, bem como seu prazo prescricional, nos termos 

do art. 366 do CPP. Expeça-se o alvará de soltura em favor do réu Alceu 

José, após remetam-se os autos em arquivo até a prisão do réu Daniel ou 

do transcurso do prazo prescricional, que se dará em 28 de junho de 

2038. Observem-se as orientações da CNGC decorrentes desta 

absolvição. Publicada em audiência. Saem as partes intimadas. 

Registre-se oportunamente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638057 Nr: 8819-23.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 I - Considerando despacho retro fl. 94, dando prosseguimento ao feito, 

redesigno audiência para o dia 12 de setembro de 2018, às 13h30min, 

para oitivar as testemunhas e interrogar o réu.

II – Intime-se o réu.

III - Requisite-se as testemunhas ao seu superior hierárquico conforme 

(art. 221, §2º CPP).

VI – Intimem-se as partes e o Ministério Público para manifestar da decisão 

de fl. 166.

Rondonópolis, 25 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 649988 Nr: 10221-08.2016.811.0064

 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): MACSUEL BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 I - Considerando despacho retro fl. 87, dando prosseguimento ao feito, 

redesigno audiência para o dia 12 de setembro de 2018, às 14h15min, 

para oitivar as testemunhas e interrogar o réu.

II - Intime-se o réu.

III - Requisite-se as testemunhas ao seu superior hierárquico conforme 

(art. 221, §2º CPP).

VI – Intimem-se as partes.

Rondonópolis, 25 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 602397 Nr: 78-96.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846

 I – Considerando o despacho retro, dando prosseguimento ao feito, 

designo o dia 12 de setembro de 2018, às 15h10min, para oitivar todas as 

testemunhas em comum arroladas, CB PM Silvano Lipaus, SD PM Laura, 

SD PM Ormond e Malkon Nunes.

II – Homologo a desistência das testemunhas Ana Carolina do Nascimento, 

Ezequiel Machado Lima e Marcos Paulo Gomes da Silva.

III – Intime-se à testemunha e requisitem-se as testemunhas ao seu 

superior hierárquico conforme (art. 221, §2º CPP).

 IV – Intimem-se as partes.

Rondonópolis, 25 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 603010 Nr: 726-76.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO BELMIRO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 Trata-se de ação penal pelo qual foi denunciado Ronivaldo Belmiro Nunes 

como incurso no delito descrito no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006. 

Fora expedido mandado de notificação para o réu para comparecimento 

em audiência datada pra 21/06/2018 às 15h30min, não sendo possível a 

localização do denunciado conforme certificado pelo oficial de justiça fl. 

191, uma vez que o réu não mais residia no endereço informado em juízo, 

estando em local incerto e não sabido. Brevemente relatado.

 A circunstância fática impõe a revelia, pois esta também é aplicável 

quando, no decorrer do processo, o acusado não é localizado, art. 367 do 

CPP, ou seja, o réu tem conhecimento do feito e, em decorrência, detém o 

dever de comunicar o Estado-Juiz de sua residência.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Decreto a revelia do acusado Ronivaldo Belmiro Nunes, com 

fundamento no art. 367 do CPP.

II – Designo audiência para o dia 10 de setembro de 2018, para oitivar a 

testemunha Dilmar Pereira Montalvão.

III – Requisite-se a testemunha ao seu superior hierárquico conforme (art. 

221, §2º CPP).
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IV - Intimem-se as partes.

Rondonópolis, 24 de julho de 2018.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de direito em cumulação legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 662339 Nr: 10876-43.2017.811.0064

 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): MAURO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Santos da Silva - 

OAB:23487/O

 I – Considerando que este magistrado encontra em cumulação legal 

perante esta 5ª vara, bem como a necessidade de readequação de pauta 

de audiência desta vara, até mesmo para evitar conflitos com a pauta de 

julgamento da vara de minha titularidade perante o Tribunal do Júri, dando 

prosseguimento ao feito redesigno audiência para o dia 12 de setembro de 

2018, às 15h10min, para oitivar as testemunhas e interrogar o réu.

II – Intime-se o réu e o Ministério Público.

III – Intime-se a testemunha e requisitem-se as testemunhas ao seu 

superior hierárquico conforme (art. 221, §2º CPP).

Rondonópolis, 26 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672563 Nr: 4813-65.2018.811.0064

 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): ODVAN FERNANDES MUNIZ, WEVERTON 

RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Considerando que a voz dada voz de prisão ao adolescente fez 

alterações substanciais ao seu depoimento, principalmente no que tange 

na ciência dos réus quanto a droga no veículo, acato o juízo de retratação 

julgando a extinção da punibilidade do adolescente. Considerando que a 

carceragem lotada neste Fórum de Justiça declarou que os réus não 

foram requisitados por isso não se fazem presentes. Todavia, o 

documento de fl. 66 e seu comprovante de recebimento de fl. 67 atestam o 

contrário, que os réus foram devidamente requisitados. Desta feita, 

designo para o dia 22.08.2018, às 15h30min, interrogatórios dos réus. 

Reitere-se requisição, advertindo que nova ausência dos réus implicará 

em crime de desobediência. Saem as partes intimadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675434 Nr: 7344-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN BARBOSA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 3. Dispositivo.I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e 

materialidade. II – Designo para o dia 14 de setembro de 2018, às 

15h45min, para realização de audiência de instrução e julgamento.III – 

Intime-se o réu e as testemunhas.IV – Intimem-se as testemunhas, 

requisitando-os aos seus superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º).V – 

Intimem-se a defesa e o Ministério Público.VI - Defiro a pretensão aduzida 

à fl. 26, eis que, ademais, consoante cediço, os aparelhos telefônicos têm 

sido comumente usados para a prática do comércio espúrio de drogas, 

então inequívoco a necessidade de se conhecer os registros contidos nos 

aparelhos celulares apreendidos de posse do denunciado em questão. 

Razão pela qual DETERMINO seja oficiada à DD. Autoridade Policial 

responsável pelas investigações, a fim de que encaminhem os aparelhos 

à POLITEC para extração de dados, com posterior envio do respectivo 

laudo a esse juízo. Requisite-se ainda o exame pericial de identificação de 

veículo, fl. 40, concedendo ao Diretor da Politec local o prazo de 05 (cinco) 

horas para apresentação em juízo, sob as penas de lei.VII – defiro o 

requerimento constante do item “d” da defesa preliminar de fl. 76-78.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 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

 Código: 608801

Vistos etc.

 Inicialmente, determino que intime-se novamente os advogados dos 

acusados para que informem os endereços atualizados das testemunhas, 

isso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Sem prejuízo, desde já, designo audiência para o dia 04/12/2018, às 

15h30min.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 13 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632772 Nr: 4537-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR BATISTA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 632772

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 13/06/2019 às 13h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 646348 Nr: 7101-54.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877

 Código: 646348

Vistos etc.

 Inobstante o requerimento de fls. 160/161, intime-se a causídica Adelina 

Neres de Sousa Campos (OAB nº 3877), via DJE, para que proceda com o 

disposto no Artigo 112 do Código de Processo Civil, sob pena de oficiar à 

OAB.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Agosto de 2018.
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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:

 ISTO POSTO, defiro os pedidos de fls. 85/87, e com fulcro nos Artigos 

107, inciso IV, 109, inciso VI c/c Artigo 110, § 1º e 115, todos do Código 

Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de WILLIAN 

HENRIQUE VIEIRA CAMILO, devidamente qualificado nos autos, 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 sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Outrossim, 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.Por fim, fica 

cancelada a audiência aprazada para o dia 20/09/2018, às 13h30min. 

Publique-se. Registre-se. Às providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 13 

de Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641518 Nr: 2982-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIAS LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Código: 641518

Vistos etc.

O acusado foi intimado por edital conforme dá conta as certidões de fls. 

146/148, deixando decorrer o prazo sem qualquer manifestação de 

defesa.

Assim, nomeio o representante da Defensoria Pública Estadual, como 

curador especial para patrocinar a defesa do acusado.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 13 de Agosto de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659173 Nr: 8226-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SOUTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75.346 OAB-MT

 Código: 659173

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 13/06/2019 às 14h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 656652 Nr: 6033-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 656652

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 135.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644628 Nr: 5636-10.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 644628

Vistos etc.

 Visando readequar a pauta de audiências, redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 13/06/2019 às 15h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 647092 Nr: 7720-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DAMASCENO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA DE MORAES 

MENDONÇA - OAB:18324/E, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA - 

OAB:16.330-MT, CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - 

OAB:22128/A, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - OAB:23479/O

 (...) .ISTO POSTO, CONDENO o acusado CELSO DAMASCENO MATOS, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção pelo crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 

33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 

2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em 

momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre 

salientar que torna-se impossível a aplicação isolada de pena de multa 

ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão 

da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, 

ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670798 Nr: 3224-38.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Código: 670798

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 146/147) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 02/07/2019, às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668818 Nr: 1560-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 Código: 668818

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 144) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 27/06/2019, às 

15h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660312 Nr: 9258-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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: 660312

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 137/138) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 25/06/2019, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632768 Nr: 4533-02.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PEDRO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Telma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3.402-B

 Código: 632768

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 51) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 15/05/2018, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de junho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto
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 Cod. Proc.: 632768 Nr: 4533-02.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PEDRO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Telma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3.402-B

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro o requerimento do advogado Antônio Silveira 

Guimarães Júnior e, consequentemente, fixo do prazo de 05 (cinco) dias 

para a juntada da procuração.

 Ademais, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias às 

partes, iniciando-se pela acusação.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 632768 Nr: 4533-02.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PEDRO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Telma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3.402-B

 Intimação do advogado da parte ré, para que apresente as alegações 

finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 627152 Nr: 143-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JANUARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO JANUARIO DA SILVA, Cpf: 

03913086102, Rg: 19494157, Filiação: Neide Januario da Silva e Wilson 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 10/03/1991, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, solteiro(a), técnico em informática, Telefone (66) 

9626-3595. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

EDUARDO JANUÁRIO DA SILVA, pela prática da conduta criminosa 

descrita no Artigo 147 do Código Penal, nos termos da Lei nº 

11.340/2006.A seguir, passo à dosimetria da pena.Atenta ao princípio e 

garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, 

XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do 

acusado. A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código 

Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.Em 

cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo 

a proceder com a dosimetria da pena.I - Verifica-se que a culpabilidade do 

acusado foi acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude 

do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa 

da que teve. II – No tocante aos antecedentes o acusado não ostenta. III – 

Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados 

para análise e laudo específico.IV – No que tange o motivo do crime este 

não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação 

aparente, demonstrando a banalidade da ação.V - As circunstâncias são 

inerentes ao tipo penal.VI – As consequências são graves, vez que a 

vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar 

transtornos e angústias de toda ordem.VII - Quando ao comportamento da 

vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.Diante 

da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo 

desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo 

legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.Passando à segunda fase 

da dosimetria da pena, reconheço as agravantes descritas no Artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em 

ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, 

da Lei nº 11.340/2006.Reconheço, ainda, a agravante descrita no Artigo 

61, inciso II, alínea “h”, pelo fato do crime ter sido cometido em desfavor de 

mulher grávida. Por tais razões, agravo em 01 (um) mês de detenção. 

Contudo, deve ser reconhecida a circunstância atenuante descrita no 

Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ante a confissão do 

acusado.Dessa forma, atenuo a pena do acusado em 15 (quinze) dias de 

detenção. Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da 

dosimetria, é a de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na 

terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem 

causas de aumento e/ou diminuição da pena.Assim, a pena definitiva fica 

em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção. ISTO POSTO, 

CONDENO o acusado EDUARDO JANUÁRIO DA SILVA, a cumprir a pena 

privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, 

pelo crime descrito no Artigo 147 do Código Penal, em regime inicial aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade pelas 

restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante grave ameaça.Cumpre salientar que 

torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao 

contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006.Verifica-se, ainda, a 

impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 

do Código Penal, visto que o inciso II do Artigo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao réu, não autorizam a concessão do benefício. Deixo de 

fixar valor mínimo para reparação de eventual dano causado pela infração 

(Artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), haja vista a ausência 

de produção de provas.Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 

387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão 

do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da 

prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, 

ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a 

contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a 

manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o 

réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na 

sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou 

chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, 

proporcionalidade).Isento o réu ao pagamento das custas 

processuais.Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, 

conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o 

réu e sua Advogada, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo 

de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) 

Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (art. 393, inciso II, do CPP); e 

5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 08 de Fevereiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 637248 Nr: 8113-40.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ALMEIDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEONICE BENTO FERREIRA, Cpf: 

02133000100, Rg: 1880531-0, Filiação: Jose Ferreira da Costa e Francisca 

Benta Ferreira de Souza, data de nascimento: 15/02/1986, brasileiro(a), 

natural de Mirassol do Oeste-MT, convivente, doméstica, Telefone (66) 

99675-4503. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

SIDNEY ALMEIDA DE MORAES, devidamente qualificado nos autos, pela 

prática da conduta criminosa descrita no Artigo 129, § 9º do Código Penal, 

nos termos da Lei nº 11.340/2006.A seguir, passo à dosimetria da 

pena.Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado.A pena prevista para o crime de 

lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 

(três) meses a 03 (três) anos.Em cumprimento às diretrizes emanadas do 

Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a 

culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da 

ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta 

diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os 

ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal Justiça. III – Em 

relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para 

análise e laudo específico.IV – No que tange o motivo do crime este não 

lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, 

demonstrando a banalidade da ação.V - As circunstâncias e 

consequências são inerentes ao tipo penal.VI - Quanto ao comportamento 

da vítima, este em nada contribuiu para a consecução da conduta 

criminosa.Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as 

uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base 

deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses 

e 15 (quinze) dias de detenção.Passando à segunda fase da dosimetria 

da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no Artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada 

por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, 

do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da 

agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla 

exasperação da pena) em desfavor do acusado.Assim, a pena 

intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria é a de 03 (três) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção, vez que inexistem causas 

agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase de 

aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. 

Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.Pelos motivos 

acima expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em 03 (três) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção.ISTO POSTO, CONDENO o acusado 

SIDNEY ALMEIDA DE MORAES, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção, em relação ao crime de lesão corporal. Consigno que o regime 

inicial para o cumprimento da pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 

3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código 

de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se 

impossível a aplicação da pena isolada de multa, ante ao contido no Artigo 

17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento 

de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de 

pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena 

privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do 

Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe 

essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do 

referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao 

acusado, não autorizam a concessão do benefício.Ademais, FIXO o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados 

pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo 

Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso . Em observância ao 

parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise 

da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente 

ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema 

de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma 

vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime 

ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, 

submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o 

previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina 

convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, 

proporcionalidade).Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, tendo em vista que foi assistido pela Defensoria Pública. 

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e 

Advogado, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) 

Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (Artigo 393, inciso II, do Código 

de Processo Penal); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser 

distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Após, arquivem-se 

e s t e s  a u t o s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 04 de Junho de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 639503 Nr: 1143-87.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALVES ALECNOVIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIO ALVES ALECNOVIC, Rg: 

2.348.933, Filiação: Nilza Alves Alecnovic e Wenceslau Alecnovic, data de 

nascimento: 09/05/1974, brasileiro(a), natural de Barra do Bugues-MT, 

solteiro(a), macânico de manutenção da bungee, Telefone (67) 9959-7960 

e atualmente em local incerto e não sabido GISLAINE CARVALHO DOS 

SANTOS, Cpf: 01982098198, Rg: 1702966, Filiação: Elizabeth Nunes 

Correa e Geraldodos Santos, data de nascimento: 23/05/1990, 

brasileiro(a), natural de Jundiaí-SP, convivente, cabeleireira, Telefone (67) 

9676-3564. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR 

o acusado FLAVIO ALVES ALECNOVIC, devidamente qualificado nos 

autos, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 129, § 9º, do 

Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006 e ABSOLVÊ-LO quanto 

ao descrito no Artigo 147 do Código Penal, o que faço com fulcro no Artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.A seguir, passo à dosimetria 

da pena.A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º 
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do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.Em 

cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo 

a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi 

acentuada, possuindo total consciência da ilicitude do fato cometido, era 

imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No 

tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta. III – Em relação à 

conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e 

laudo específico.IV – No que tange o motivo do crime este não lhe 

favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer motivação aparente, 

demonstrando a banalidade da ação.V - As circunstâncias e 

consequências são inerentes ao tipo penal.VI - Quando ao comportamento 

da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta 

criminosa.Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as 

uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base 

deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses 

de detenção.Registre-se que não incide a agravante prevista no Artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada 

por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, 

do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da 

agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla 

exasperação da pena) em desfavor do acusado.Ademais, não se verifica 

a presença de nenhuma circunstância atenuante. Assim, a pena 

intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria é de 06 (seis) 

meses de detenção.Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem 

causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a 

pena anteriormente estabelecida.Pelos motivos acima expostos, fixo em 

definitivo a pena é de 06 (seis) meses de detenção. ISTO POSTO, 

CONDENO o acusado FLAVIO ALVES ALECNOVIC, em 06 (seis) meses de 

detenção, em relação ao crime de lesão corporal. Consigno que o regime 

inicial para o cumprimento da pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 

3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código 

de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se 

impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido 

no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em 

pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em 

penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do 

benefício.Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso . Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código 

de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, tendo em vista que foi 

assistido pela Defensoria Pública. Intime-se a vítima do conteúdo da 

presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código 

de Processo Penal, o réu e Advogado, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados 

(Artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal); e 5)Expeça-se Guia 

de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta 

Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Após, arquivem-se estes autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 22 de Maio de 2018.Maria Mazarelo 

Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 654675 Nr: 4188-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIMAR OLIVEIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OZIMAR OLIVEIRA DAS NEVES, Cpf: 

85670979168, Rg: 12302074, Filiação: Jose Landim das Neves e Maria 

Angela Oliveira, data de nascimento: 18/09/1979, brasileiro(a), natural de 

Guaratinga-BA, convivente, gesseiro, Telefone 66-9931-4641. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para CONDENAR o acusado 

OZIMAR OLIVEIRA DAS NEVES, devidamente qualificado nos autos, pela 

prática das condutas criminosas descritas nos Artigos 147 e 129, § 9º, na 

forma do Artigo 69, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 

11.340/2006.A seguir, passo à dosimetria da pena.Atenta ao princípio e 

garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, 

XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do 

acusado.DO CRIME DE AMEAÇA:A pena prevista para o crime de ameaça 

(Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, 

ou multa.Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código 

Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do 

acusado foi acentuada, pois possuía total consciência da ilicitude do fato, 

era imputável e deveria ter conduta diversa da que teve.II – No tocante aos 

antecedentes, o denunciado não os possui.III – Observo também que 

quanto à conduta social e personalidade do acusado não há dados ou 

laudo específico para análise.IV – No que tange ao motivo do crime este 

não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer incitação 

aparente, demonstrando a banalidade da ação;V - As circunstâncias são 

inerentes ao tipo penal.VI – As consequências são graves, vez que a 

vítima foi obrigada a registrar boletim de ocorrência e solicitar medidas 

protetivas de urgência, além de lhe causar transtornos e angústias de 

toda ordem.VII - Quanto ao comportamento da vítima, este em nada 

contribuiu para a consecução da conduta criminosa.Diante da análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser 

fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.Passando à 

segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância 

agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja 

vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à 

hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.Por tais 

razões, agravo em 25 (vinte e cinco) dias a pena do acusado.Verifico que 

inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Assim, a 

pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 01 

(um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.Na terceira e última fase 

da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou 

diminuição da pena.Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a 

pena em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.DO CRIME DE 

LESÃO CORPORAL:A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 

129, § 9º, do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) 

anos.Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59, do Código 

Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do 

acusado foi acentuada, pois possuía total consciência da ilicitude do fato, 
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era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No 

tocante aos antecedentes, este não os ostenta.III – Em relação à conduta 

social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo 

específico.IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, 

vez que lesionou a vítima, sem qualquer estímulo aparente, demonstrando 

a banalidade da ação.V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.VI 

– As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar 

Boletim de Ocorrência e solicitar Medidas Protetivas de Urgência, 

causando-lhe transtornos e angústias de toda ordem.VII - Quanto ao 

comportamento da vítima, este em nada contribuiu para a consecução da 

conduta criminosa.Diante da análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco no mínimo 

legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.Passando à segunda fase 

da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no 

Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui 

considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena 

(Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta 

a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in 

idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.Assim, a 

pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria é a de 03 

(três) meses de detenção. Na terceira fase de aplicação da pena, 

inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, 

mantenho a pena anteriormente estabelecida.Pelos motivos acima 

expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses de detenção. 

CONCURSO MATERIALPor fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código 

Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as 

penas dos delitos acima.ISTO POSTO, CONDENO o acusado OZIMAR 

OLIVEIRA DAS NEVES, a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 

(quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelos crimes de 

ameaça e lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 

3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código 

de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se 

impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido 

no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em 

pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em 

penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do 

benefício.Deixo de fixar valor mínimo para reparação de eventual dano 

causado pela infração (Artigo 387, inciso IV, do CPP), haja vista a 

ausência de produção de provas.Em observância ao parágrafo primeiro 

do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da 

prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os 

requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição 

da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória 

a contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a 

manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o 

réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na 

sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou 

chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, 

proporcionalidade).Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, 

conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o 

réu e o seu Advogado, ocasião em que deverá ser indagado sobre o 

desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o 

Ministério Público. Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas, que 

devem ser calculadas pela Contadoria Judicial.Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados 

(Art. 393, inciso II, do CPP); e 5) Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser 

distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. Após, 

arquivem-se estes autos, com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 09 de Abril de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 662129 Nr: 10679-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONEI DE JESUS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIONEI DE JESUS ALVES, Cpf: 

03482969167, Rg: 21532192, Filiação: Maria Aparecida de Jesus e 

Jusciney Alves, data de nascimento: 04/10/1990, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, borracheiro, Telefone (66)99670-1137 e 

atualmente em local incerto e não sabido CLACILENE VIEIRA SANTANA, 

Cpf: 87045311168, Rg: 12649970, Filiação: Maria Aparecida Vieira e 

Benedito de Assis Santana, brasileiro(a), convivente, funcionária pública, 

Telefone (66)99653-0055. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, em consonância com as alegações finais 

das partes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

oferecida pelo Ministério Público em face do acusado CLAUDIONEI DE 

JESUS ALVES, devidamente qualificado nos autos e, por consequência, 

decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso 

VI, do Código de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das 

custas processuais, diante da presente sentença absolutória.Intime-se a 

vítima, do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e 

seu defensor(a) da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. 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 nosautos,declaro-a sem efeito, 

procedendo-sena formado Artigo337do 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.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de Maio de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto 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, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 860121 Nr: 3218-54.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANÔNIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA REZENDE DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MELLO DOS 

SANTOS - OAB:MT/9550

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, impulsiono os autos, para à expedição de mandado para intimação 

da autora do fatoDANIELA REZENDE DE OLIVEIRA, para que comprove 

nos autos o cumprimento das obrigações assumidas em audiência 

conforme termo de fls.22, item 01, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 875253 Nr: 8531-93.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO LUCIO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO GIACOMOLLI - 

OAB:23678/O

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, impulsiono os autos, para à expedição de mandado para intimação 

do autor do fato EDIVALDO LÚCIO DE LARA, para comprovar nos autos o 

cumprimento do acordo entabulado em audiência à fl.40, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 843971 Nr: 9684-98.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR PIOVESAN, PIOVE DISTRIBUIDORA E 

TRANSPORTE LTDA - ME, D. R. MACHADO EIRELLI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a empresa D.R.MACHADO Eirelli-EPP, na pessoa de seu 

advogado Dr. DANILLO HENRIQUE FERNANDES para no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar aceitação a proposta de transação penal 

ofertada à fl.66, equivalente a 02 salários mínimos vigente ao tempo do 

pagamento para cada investigado, que serão utilizados em programas 

ambientais aprovado pelo Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 886037 Nr: 103-88.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS BORGHEZAN ZANELATO, ADDR 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI- EPP, SCHUEROFF 

TRANSPORTES E COMERCIO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146

 Desse modo, estando a carga de madeira regular, vê-se a necessidade 

de se proceder a restituição à empresa proprietária.Face ao exposto, 

acolho o parecer Ministerial à fl. 94, e revogo em parte a decisão proferida 

às fls. 78/80, em relação ao perdimento da madeira apreendida nestes 

autos, e DETERMINO a RESTITUIÇÃO/LIBERAÇÃO nesta ESFERA 

CRIMINAL, do referido PRODUTO FLORESTAL , consistente em 

45,1033m3, de madeira serrada em caibro, viga, prancha, tábua, da 

essência florestal Planchonella sp (Goiabão), à empresa proprietária 

ADDR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, ou pessoa por 

ela autorizada, na forma da lei.Lavrem-se os respectivos termos. Ciência 

ao Ministério Público.Encaminhe cópia desta decisão à SEMA para 

conhecimento.Intime e cumpra, expedindo o necessário. Após, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações 

necessárias, na forma requerida pelo Parquet à fl. 94, vez que não há 

crime a ser apurado.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006770-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA VICENTE ZANOVELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DANIELA ZIDAN LORENCINI OAB - SP231573 (ADVOGADO)

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

HDI SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da requerida HDI SEGUROS S/A para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais, conforme 

cálculo de ID 14746556.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011871-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALIN J. SAAD - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão do Senhor Contador Judicial acostada 

no ID 14747824.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000500-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE LUIS ENDERLE (EXECUTADO)

RIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão de ID 13921383.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005151-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005151-09.2017.8.11.0015. AUTOR: L.P COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP RÉU: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP Vistos etc. Cumprimento de sentença 

homologatória de acordo inadimplido, entabulado entre as partes em ação 

monitória, ajuizada por L. P. Comércio e Representações Assistência e 

Prestação de Serviços Ltda. em face de Fundação de Saúde Comunitária 

de SINOP – Hospital Regional de Sinop, ambas qualificadas, em que esta, 

no acordo, reconheceu dívida no valor de R$ 408.000,00, sendo R$ 

388.356,68 referente a notas ficais e mais R$ 19.643,32 de honorários 

advocatícios, ambos atualizados até 31/05/2017. Intimada para cumprir a 

sentença, a parte executada aviou a impugnação de p. 01/19, Id. 
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10715011, alegando, em síntese, ser apenas gestora do Hospital Regional 

de Sinop-MT, por força do contrato de gestão n.º 006/2012/SES/MT, sendo 

Unidade Desconcentrada da estrutura organizacional da Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso. Justificado a inadimplência das 

parcelas do acordo entabulado entre as partes pelo atraso dos repasses 

de obrigação do Estado de Mato Grosso nos meses de setembro, outubro 

e novembro, todos do ano de 2017, a reforçar que o dito nosocômio 

pertence ao Estado e apenas faz a gestão dele. Se adiantou, já que ainda 

não houve penhora de ativos financeiros, a discorrer sobre a 

impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a instituições privadas 

de saúde, o que se trataria de matéria de ordem pública, devendo ser 

reconhecido em qualquer grau de jurisdição. Pediu ao final, o 

reconhecimento da impenhorabilidade das verbas recebidas para 

gerenciar e operacionalizar o Hospital Regional de Sinop; não sejam 

bloqueadas suas contas-correntes; seja feito bloqueio dos valores 

pretendidos na conta do Estado de Mato Grosso. Resposta a impugnação 

de p. 01/05, Id. 11292677, a sustentar o seu indeferimento, pois a matéria 

arguida não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no art. 525, § 

1.º, do CPC. Pediu a penhora de ativos financeiros pelo sistema bacenjud. 

É o relatório. Fundamento e decido. Reza o art. 525, § 1.º, do CPC: “Art. 

525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. § 1.º Na impugnação, o executado 

poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de 

conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - 

inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora 

incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes à sentença”. Assiste razão à parte exequente, 

ora impugnada, sobre a matéria alegada pela executada em sede de 

impugnação não se tratar de nenhuma das hipóteses do rol taxativo do 

dispositivo legal acima transcrito. Não vislumbrado, por outro lado, nada a 

respeito de matéria de ordem pública que justificasse intervenção e 

reconhecimento ex officio pelo juízo. As alegações a respeito soam 

risíveis. De acordo com o Estatuto Social da parte executada, trata-se de 

uma fundação privada de saúde comunitária, constituída como entidade 

civil sem fins lucrativos, fundada em 03/08/1989, reconhecida de utilidade 

pública municipal, estadual e federal, com certificado nacional de 

assistência social e organização social de saúde em Mato Grosso. Vide o 

art. 1.º do seu estatuto social agregado à p. 01 do Id. 7968941. Como 

visto, é uma organização social, as famosas “OS”, entidade privada com 

personalidade jurídica na órbita civil. Não é uma entidade pública. Apesar 

do nome, correto, por sinal, “fundação”, é um ente que o seu próprio 

estatuto, no mesmo art. 1.º, preconiza ser civil, e não público, tanto que 

registrado no Cartório do Registro Civil de Pessoa Jurídica, “com 

personalidade jurídica de direito privado”. Conclusão: não é ente público. 

Nunca foi. É entidade civil com personalidade jurídica de direito privado. 

Como tal, toda a argumentação trazida na impugnação que tem essa tese, 

unidade desconcentrada pertencente ao Estado de Mato Grosso, é 

absolutamente insubsistente. O que faz cair por terra os demais 

articulados vinculados a tal ideia sem qualquer alicerce jurídico válido. 

Nesse passo não passa despercebido a sustentação de que o 

descumprimento da sentença teria motivo na falta de repasses do Estado 

de Mato Grosso relativos aos meses de setembro, outubro e novembro de 

2017. Repasses estes que certamente têm lastro no documentado 

contrato de gestão n.º 006/SES/MT/2012 (Ids. 10715013, 10715015, 

10715017, 10715018 e 10715020) firmado pela executada com o Estado 

de Mato Grosso, justamente na condição de Organização Social (OS). 

Dessa forma, exsurge totalmente despropositada e sem nexo a tentativa 

de transferir ao Estado de Mato Grosso, que não é parte no processo, 

conforme adiante melhor desenvolvido, pois se cuida de uma relação entre 

entes privados (exequente/executada), e não públicos, a impossibilitar 

qualquer intuito de envolver o referido ente estatal nessa relação jurídica 

material confessada pela impugnante/executada, nos termos da sentença 

homologatória do acordo respectivo. A propósito, na impugnação 

apresentada a parte executada não nega a existência do débito, mas 

argumenta a todo instante ser apenas gestora do Hospital Regional de 

Sinop-MT, por força de um contrato de gestão, já mencionado. Hospital 

Regional pertencente ao Estado de Mato Grosso, a pedir inclusive a 

penhora de ativos financeiros na conta deste. Entretanto, referida tese é 

estapafúrdia, na medida em que o Estado de Mato não fez parte da 

relação jurídica estabelecida nos autos. O presente cumprimento de 

sentença é relativo a acordo entabulado entre as partes L. P. Comércio e 

Representações Assistência e Prestação de Serviços Ltda. e Fundação 

de Saúde Comunitária de SINOP, gestora, como organização social 

contratada, do Hospital Regional de Sinop. Esta simplesmente reconheceu 

a dívida no valor de R$ 408.000,00. Não há se falar em penhora de ativos 

financeiros em conta bancária do Estado de Mato Grosso, por dívida 

reconhecida pela parte requerida em acordo devidamente homologado por 

sentença transitada em julgado, vez que o ente sequer integrou a relação 

jurídica processual. É incabível. O que a parte executada tenta é justificar 

a sua inadimplência, em razão do atraso nos repasses mensais do Estado 

de Mato Grosso, o que nem de longe deve subsistir, não merecendo 

prosperar impugnação em tela. Mesmo porque sem qualquer prova. 

Outrossim, convém assentar que não se trata de penhorar verba pública 

com destinação específica para a saúde. Mas buscar recursos 

financeiros ou patrimônio da executada como entidade civil, pessoa 

jurídica de direito privado, gestora do Hospital Regional de Sinop-MT, como 

organização social, que firmou contrato com o Estado de Mato Grosso. E, 

recebendo ou não os repasses deste, contratou fornecimentos e serviços 

com a parte exequente, deixando de honrar os pagamentos que 

redundaram nesta ação, onde confessou a dívida, prometeu pagá-la e 

lamentavelmente não cumpriu o acordado. Penhora online, via sistema 

bacenjud, que tem respaldo legal, conforme anotado no dispositivo abaixo, 

podendo alcançar qualquer CNPJ indicado da parte executada. In casu, 

curial anotar que dois foram apontados, ambos aparentemente 

pertencentes à parte executada, autorizando que a pesquisa se estenda 

na forma pretendida, em CNPJ’s da mesma empresa numa espécie de 

matriz e filial. A propósito, segue aresto ora compilado com destaques: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS 

FINANCEIROS VIA BACENJUD. FILIAL. POSSIBILIDADE. 1. Fato da empresa 

matriz e suas respectivas filiais possuírem inscrições individuais no CNPJ 

que não afasta a unicidade patrimonial, possibilitando o bloqueio de ativos 

financeiros das respectivas filiais para responder pelas dívidas 

executadas em face da empresa matriz. Precedentes. 2. Agravo provido”. 

(TRF-3 - AI: 00121495220134030000 SP, Relator: Des. Federal Peixoto 

Junior, Julgado em 22/08/2017, Segunda Turma, Publicado no DJF3 em 

11/09/2017). Por fim, quanto ao pedido subsidiário de penhora de crédito 

que a parte executada porventura tiver de receber do Estado de Mato 

Grosso, por serviços prestados, acaso frustrada a tentativa de penhora 

online, é possível seu acolhimento. Isso desde que não sejam repasses do 

erário com destinação específica para programa de saúde por ela 

percebidos como Organização Social gestora do Hospital Regional de 

Sinop-MT. Não se descura que “o devedor responde com todos os seus 

bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo 

as restrições estabelecidas em lei”, na forma do art. 789 do CPC. Se ativos 

financeiros no sistema bancário não forem encontrados em nome da parte 

executada, ou encontrados em quantia insuficiente, que possuem primazia 

(CPC, art. 835, inciso I), os demais direitos e bens dela devem ser 

buscados para garantir sua obrigação, conforme a continuidade do rol no 

referido dispositivo legal, na medida em que deve ser valorizado o princípio 

da patrimonialidade, ainda que a execução se faça de modo menos 

gravoso, mas sempre em benefício do credor, a teor do art. 805 do citado 

Digesto Adjetivo. Isto posto, hei por bem: a) rejeitar a impugnação ao 

cumprimento de sentença formulada pela parte executada, integralmente; 

b) Noutra senda, não tendo sido pedido e nem suspensa a execução, 

mesmo porque ausentes os requisitos do § 6.º do art. 525 do CPC, DEFIRO 

a penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituições financeiras, posto que obediente à gradação legal do art. 835, 

inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem 

preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida em 

benefício do credor, de modo menos oneroso para a parte devedora, 

sendo que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor 

atende os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional. 

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome da parte executada Fundação de 

Saúde Comunitária de SINOP, CNPJ’s: 32.944.118/0001-64 e 

32.944.118/0003-26, até o limite do crédito em execução. Se exitoso o 

bloqueio de importância, DETERMINO seja transferida para a conta 

depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, e sequente intimação 

das partes. Se penhorados valores, não sendo irrisórios, transfira-os 
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imediatamente à conta depósitos judiciais. Neste caso, INTIME-SE a parte 

executada da constrição porventura realizada nos autos, para, querendo, 

ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, § 11.º, 

do aludido Codex. Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor insuficiente ou ínfimo (este a ser liberado), 

subsidiariamente, tratando-se de recursos porventura pertencentes à 

parte executada e que não sejam repasses do erário com destinação 

específica para programa de saúde, DEFIRO e penhora de crédito que a 

parte executada porventura possuir com o Estado de Mato Grosso. 

Hipótese em que deverá ser oficiado ao órgão estatal responsável pelo 

pagamento, a ser identificado e informado ao juízo pela exequente, 

determinando que tais créditos sejam depositados na Conta Depósitos 

Judiciais do E. TJMT, vinculados a este processo. O que deverá ser 

comunicado a este juízo. Caso a parte executada não se insurja no 

referido prazo legal, certifique-se o necessário, intimando-se a parte 

exequente para, em 05 dias, apresentar conta bancária visando o 

respectivo pagamento por meio de alvará judicial a ser expedido, 

respeitadas as devidas comunicações e prazos exigidos pelo Provimento 

nº. 68/2018 do CNJ. Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado 

digesto adjetivo, com as orientações operacionais da seção 19 do capítulo 

2 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de agosto de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 246784 Nr: 16375-29.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONE MARQUES ARANTES, FABIANA 

DELFINO MENDONÇA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 310, 00 (trezentos e dez 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 318919 Nr: 2307-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERCI LUIS SCHITNIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMOVERE EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA., FERNANDO BRUNO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça às fls. 19

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 320852 Nr: 3656-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDINO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AGRÍCOLA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça às fls.08

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 276569 Nr: 14014-05.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339, ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - 

OAB:20919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da certidão de fls. 60

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163739 Nr: 11659-95.2011.811.0015

 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: GUILHERME DOMINGOS CAMILOTTI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO 

- OAB:8224A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 CERTIFICO que o RECURSOS DE APELAÇÃO interposto pela parte 

requerente foi protocolado no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA, que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Requerida, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar as CONTRARRAZÕES ao referido Recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 296299 Nr: 6135-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELMIRO CLÓVIS GALINDO, RICARDO LUCAS 

GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da correspondencia devolvida - AR'S às fls. 22V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 250972 Nr: 18771-76.2015.811.0015

 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: JOSE GOMES JARDIM, DINAH DE OLIVEIRA MULLER 

JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDIGARD LENZ, OSCAR INACIO LENZ, IRIA 

INES LENZ, HERTA MARIA LENZ, ILSE TERESA LENZ FREITAS, OTOMAR 

ROQUE LENZ - ESPOLIO, CÉLIA CECILIA LENZ MICHELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 140,00 (cento e quarenta 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 20363 Nr: 3983-48.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZIMUTE INFORMÁTICA LTDA. - DATAPLUS 

INFORMÁTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIO ARAÚJO SILVA - 

OAB:4876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI 

- OAB:9672 A - MT, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - OAB:OAB/MT 

19400-A

 Vistos etc.

Ação de execução de título extrajudicial intentada por Azimute Informática 

Ltda. – Dataplus Informática em face de Gilberto de Lima, ambos 

qualificados.

As partes noticiaram às p. 164/166 que se compuseram amigavelmente, o 

que foi homologado pela r. decisão de p. 176.

A posteriori, a parte executada informou o cumprimento integral do acordo 

pelos comprovantes de pagamentos de p. 167/175 e 179/186, a requerer a 

extinção do feito com base no art. 924, inciso II, do CPC.

Instada, a parte exequente manteve-se silente quanto ao cumprimento do 

acordo (p. 188 e 193).

Relatados e examinados.

 Decido.

 Tendo em vista o relato da parte executada quanto ao cumprimento da 

obrigação à p. 183, resta comprovado o adimplemento das parcelas 

pactuadas mediante os depósitos dos valores correspondentes as 

prestações consignadas no item “1” do termo de acordo, verificado às p. 

167/175 e 179/186, razão pela qual a extinção é à medida que se faz 

necessária.

A parte exequente, ao deixar de manifestar nos autos acerca das 

quantias depositadas, anui tacitamente com o adimplemento sem 

ressalvas, a indicar o encerramento do processo.

Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie 

por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.

Custas e despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes, 

nos termos do art. 90, § 2º, do CPC.

Por fim, cada um responde pelos honorários de seus patronos, não 

havendo disciplina diversa no acordo.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 273844 Nr: 12297-55.2016.811.0015

 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: ZENO NICOLAU SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA MAR MARMORES E GRANITOS EIRELI, 

JUSCILAINE MARIA DE ALMEIDA, MARCELO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:

 Intime-se o advogado das partes requeridas acerca da r. sentença a 

seguir descrita: " "Vistos etc. Pretensão de despejo, c/c cobrança de 

aluguéis e resolução contratual aforada por Zeno Nicolau Schneider em 

face de Serra Mar Marmores e Granitos Eireli, Juscilaine Maria de Almeida 

e Marcelo Cardoso da Silva, todos qualificados. (...). Isto posto, a teor do 

art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTES, em partes, os 

pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, para: a) Decretar o 

despejo da parte requerida. Na forma dos arts. 63, § 1.º, alíneas “a” e “b” 

e 65 da Lei n.° 8.245/1991, concedo-lhe o prazo de 15 dias para 

voluntariamente desocupar o imóvel. Findo tal prazo sem que tenha havido 

a espontânea saída dos requeridos, efetue-se o despejo, inclusive com 

arrombamento, se preciso for, requisitando-se ainda, caso necessário, 

força policial. Na hipótese de execução provisória, a parte autora deverá 

ofertar caução referente a 06 meses de aluguel, atualizado até a data de 

sua prestação, consoante dispõe o art. 64 da Lei n.º 8.245/1991. b) 

Condenar a parte requerida a pagar os alugueres, descontados os 

valores mencionados, nas condições e bases retro expendidas. c) 

Decretar a consequente resolução do contrato de p. 14/23.

d) Condenar ainda a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como os honorários advocatícios da contraparte, que 

arbitro em 10% sobre o valor devido a que alude a alínea “b” deste 

dispositivo, de acordo com os meros cálculos aritméticos, a serem 

produzidos pela parte autora em eventual cumprimento de sentença, nos 

termos dos arts. 82, 84 e 85 do Código de Processo Civil. (...). Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 319508 Nr: 2725-07.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON FLORIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍVIO DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIÊ LIRIA FERNADES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:OAB/MT 23380/0, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 20629/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça às fls. 12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 273844 Nr: 12297-55.2016.811.0015

 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: ZENO NICOLAU SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA MAR MARMORES E GRANITOS EIRELI, 

JUSCILAINE MARIA DE ALMEIDA, MARCELO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 
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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): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160293 Nr: 7671-66.2011.811.0015

 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: SANDRA REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.

 Cálculos apresentados pelo contador judicial às p. 213/214, elaborados 

sob os ditames da r. decisão de p. 205, não impugnados pelas partes. Pelo 

contrário, concordaram com eles e requereram a homologação (p. 216 e 

218).

Destarte, HOMOLOGO os cálculos de p. 213/214, a operar seus jurídicos e 

legais efeitos, de modo a nortear o cumprimento de sentença.

No mais, as partes devem requerer o que for de direito para o seguimento 

do feito, em 05 dias, advertindo-as de que o silêncio implicará no 

arquivamento do processo, com a verificação oportuna de eventual 

prescrição intercorrente.

Defiro a juntada de substabelecimento de p. 220. Anote-se para fins das 

intimações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 313999 Nr: 16986-11.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTTI & PERINOTO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZELIR LUIZ RAMME, ZELIR ADELO RAMME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça às fls. 18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 318687 Nr: 2125-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça às fls. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 317406 Nr: 22017-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIDELMA ROYER CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSÉ DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21.159-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DETERMINO que os autos sejam entregues, mediante carga, ao 

nobre advogado da parte autora para cumprir as orientações retro 

expendidas, no prazo de 15 dias, refazendo a distribuição da ação, com 

toda a documentação constante dos autos até o momento, desta feita 

distribuição eletrônica, com sua devida digitalização, respeitada, de todo 

modo, para fins e efeitos jurígenos, a data da distribuição física, que de 

fato se deu, pois não evidenciada má-fé, a evitar qualquer alegação de 

prejuízo nesse sentido.Cientificada a parte autora desde logo de que, se 

não o fizer, o processo será extinto sem resolução de mérito, nos termos 

dos arts. 321, 330, inciso IV, e 485, inciso IV, todos do Código de 

Processo Civil.Depois de feita a distribuição eletrônica regular, estes autos 

físicos deverão ser restituídos à parte autora, por ela retirados do cartório 

em 30 dias ou, se não o fizer, serão destruídos mediante termo, feitas as 

baixas, lançamentos e anotações devidas.Acaso não for cumprida esta 

determinação, com a distribuição eletrônica da ação, digitalizada toda a 

documentação a instrui-la, conclusos para extinção do processo sem 

resolução de mérito, na forma acima preconizada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118520 Nr: 10812-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIFRA AGRO INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B, 

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI - OAB:OAB/MT-24.152, 

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:OAB/MT.12292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 170601 Nr: 5682-88.2012.811.0015

 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): R. ZANKOSKI COMÉRCIO EPP, RUBENS 

ZANKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da petição acostada às fls. 166

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 191762 Nr: 13390-58.2013.811.0015

 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): BRUNAPO SINOP COMERCIO DE BIJUTERIAS E 

ACESSÓRIOS, PAULO RICARDO MASCARO, NATALIA CANDIDO 

MASCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da correspondencia devolvida - AR'S às fls. 90V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210661 Nr: 11519-56.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVALDO MIGUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da correspondencia devolvida - AR'S às fls. 183V

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86177 Nr: 3565-03.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO HEINZ WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 Vistos etc.Ação de execução de título extrajudicial intentada por Banco 

do Brasil S/A. em face de Antônio Heinz Winter, ambos qualificados.As 

partes noticiaram às p. 129/133 que se compuseram amigavelmente, cujo 

instrumento não foi homologado em razão de ser o pagamento com 

prestações futuras, conforme r. decisão de p. 134.[...] Os honorários 

deverão ser providos pela parte exequente, mediante o depósito integral 

do valor em até 05 dias após a solução de eventual questionamento ou no 

prazo da manifestação acima assinalado, se não houver insurgência, sob 

pena de preclusão.O prazo para conclusão da perícia e apresentação do 

laudo pericial de avaliação será de 15 dias, cujo início dos trabalhos será 

em 05 dias da intimação da senhora perita após a cobertura pela parte 

autora dos honorários acima mencionados, que deverão ser depositados 

na conta “Depósitos Judiciais” do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

vinculados ao processo e favoráveis à expert. [...] . A outra metade será 

liberada depois de colacionado aos autos o sobredito laudo.Após, 

agregado o laudo da perícia, intimem-se as partes a se pronunciarem em 

05 dias, inclusive o cônjuge da parte executada de tal diligencia, em se 

tratando de imóvel, salvo se for casado em regime de separação absoluta 

de bens (art. 842 do CPC). Se a parte executada tiver advogado, a 

intimação retro será feita na pessoa deste. Defiro a juntada de procuração 

e substabelecimento de p. 185 que foi o último juntado, revogado os 

anteriores.Determino seja atualizado o cadastro do advogado que 

atualmente patrocina a causa, de modo que as intimações de praxe sejam 

feitas adequadamente.Sobre a reserva de honorários, pleiteada à p. 

165/166, deve ser ressaltado a possibilidade de discussão em sede 

apropriada, como a ação de arbitramento de honorários, mas nada 

impedindo, em linha de princípio, que oportunamente sejam 

repartidos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 101864 Nr: 8848-70.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI LOURENÇO, PATRICK BUENO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos etc. [...] Assim, REJEITO a objeção de executividade interposta pelo 

executado Patrick Bueno Gobi.Noutra senda, DEFIRO o pedido de 

suspensão da execução de p. 136, até o dia 27/12/2018, conforme 

estabelecido pelo art. 10 da Lei nº. 13.340/2016, com alteração trazida 

pela Lei nº. 13.606/2018, uma vez que se trata de dívida oriunda de cédula 

de crédito rural pignoratícia junto ao Banco exequente. Tendo em vista que 

o art. 1º da Lei nº. 13.340/2016 autoriza a liquidação e a renegociação de 

dívidas de crédito rural até 27/12/2018, intimem-se os executados para se 

manifestarem a respeito, se atendidos os requisitos de mister.Por fim, 

defiro o pedido de p. 120 de juntada de substabelecimento e instrumento 

de mandato. Anote-se no cadastro respectivo e na capa dos autos o 

nome do causídico ali mencionado para fins das intimações de 

estilo.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 204020 Nr: 6208-84.2014.811.0015

 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: LIDIA CASTRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização do 

seguro obrigatório por invalidez no valor de R$ 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais) que deve ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir da data do evento danoso (07/12/2013), com incidência 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a 

citação (35- verso – 09/07/2014), ambos até o efetivo 

pagamento.Condeno a parte requerida a pagar custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor da condenação ora arbitrada.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 208226 Nr: 9613-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DANTAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Defiro o pedido de desarquivamento de p. 61, em razão do recolhimento da 

respectiva guia.

Indefiro, no mais, a pretensão de desentranhamento do contrato original, 

tendo em vista que o contrato de p. 24/30 trata-se de mera cópia.

Em seguida, retornem os autos ao arquivo sem demora.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 223266 Nr: 1587-10.2015.811.0015

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, revogando a 

liminar de p. 66/69, doravante sem efeito.Custas e despesas judiciais pela 

parte requerente.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 123961 Nr: 3174-43.2010.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/ MT 

8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASIMENTO - OAB:OAB/MT 20.732 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da correspondencia devolvida - AR'S às fls. 146V

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 267341 Nr: 7953-31.2016.811.0015

 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: WILSON ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA PACHECO, JOHN 

LENNON SILVA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 Vistos etc.

 Dispõe o art. 125, inciso II, do CPC que é admissível a denunciação da lide, 

promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por Lei ou 

pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for 

vencido no processo.

De ver pela cópia da apólice de p. 92 que o veículo conduzido pelo 

segundo requerido, de propriedade do primeiro, era segurado pela 

denunciada Liberty Seguros S/A.

 Portanto, se a seguradora pode vir a ser responsabilizada pela obrigação 

discutida nos autos é a hipótese do art. 125, inciso II, do CPC, sim, 

convindo o acolhimento da denunciação da lide.

Deste modo, defiro a denunciação da lide, a determinar a citação da 

denunciada, para contestar, no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 335 do CPC.

 O denunciante, ora requerido, deverá providenciar a citação, nos prazos 

referidos nos arts. 126 e 131 do Código de Processo Civil, sob pena de 

ficar sem efeito a intervenção de terceiro (2º parte do último artigo).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92339 Nr: 9664-86.2007.811.0015

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca do desarquivamento dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 77075 Nr: 5459-48.2006.811.0015

 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): WILLIAM FRANK DOENEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT/10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora, para em 05 dias, cumprir a r. 

decisão de p. 115 e/ou pugnar o que de direito entender, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 289933 Nr: 2214-43.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCEO FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERON DA SILVA LEMES - 

OAB:8358-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:13388/MT

 Vistos etc.

Em se tratando de testemunha da parte requerida, a sua dispensa é dela 

própria, conforme petição de p. 74. Razão pela qual, determino o 

cancelamento da audiência designada para o dia 16 de agosto de 2018, às 

14:00 horas.

 Restituam-se os autos à comarca de origem, independentemente de 

cumprimento, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78540 Nr: 6893-72.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A (atual denom. de Banco 

Autolatina S.A.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA NUNES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT/11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da devolução de carta precatória às fls. 187/193

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 197747 Nr: 799-30.2014.811.0015

 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: LEANDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL SANTERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da devolução da carta precatória às fls. 41/43

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 222181 Nr: 968-80.2015.811.0015

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade, tanto das custas e despesas 

quanto dos honorários advocatícios, pelo prazo de até 05 anos, por força 

do disposto no art. 98, § 3.°, do citado digesto adjetivo, vez que defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerida, quando 

prescreverá, se a fortuna dela não melhorar nesse ínterim. O que faço à 

míngua de elementos que possam infirmar a declaração de 

hipossuficiência por ela apresentada, na forma do dispositivo supracitado 

e nos termos do art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal e Lei n.° 

1.060/1950.Interposto recurso de apelação, independentemente da análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 207665 Nr: 9168-13.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELFRIEDA SCHWANKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos etc. [...] Isto posto, hei por bem: a) acolher parcialmente a 

impugnação ao cumprimento de sentença, para estabelecer que os juros 

da mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento 

da Ação Civil Pública nº. 1998.01.1.016798-9; não são devidos juros 

remuneratórios; são devidos honorários advocatícios no cumprimento de 

sentença; a apuração de diferenças de correção monetária dos valores 

depositados na caderneta de poupança é estabelecida com base no Índice 

de Preços ao Consumidor (IPC), nos termos mencionados no REsp nº. 

1.107.201/DF; a parte exequente tem legitimação ativa para a demanda, 

inclusive para propor a ação em seu próprio domicílio; sendo 

desnecessária a liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos, a 

depender de meros cálculos aritméticos nas bases retro expendidas; b) 

aplicar a multa de 10%, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, a ser calculada 

sobre o citado valor exequendo; c) determinar que a parte exequente 

promova os cálculos dos valores exequendos, nos limites retro 

expendidos, no prazo de 05 dias, cientificada a se pronunciar ainda se 

adere ao acordo realizado entre o Banco do Brasil, o IDEC e demais 

associações e institutos representantes dos poupadores, com a 

consequente extinção desta ação judicial, haja vista que a ADPF nº. 165, o 

RE nº. 626.307 (Plano Verão e Bresser) e demais recursos 

extraordinários referentes aos Planos Econômicos estão sobrestados, 

pelo prazo de 24 meses, para os poupadores aderirem, se assim 

desejarem, ao acordo coletivo firmado ou, ainda, para pleitear o que 

entender de direito; d) defiro o pedido de p. 178 de juntada de instrumento 

de mandato. Conste nos autos o nome do causídico ali mencionado para 

receber as intimações e notificações necessárias e, apresentados os 

cálculos determinados na alínea “c”, supra, assim como a manifestação, 

intime-se a parte executada para se pronunciar em 05 dias, a fim de 

espiá-los, seguindo-se sua homologação, se corretos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 207279 Nr: 8831-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI PEDRO EBARLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 Vistos etc.

Diante do interesse da parte exequente em aderir ao acordo firmado entre 

o Banco do Brasil, o IDEC e demais associações e institutos 

representantes dos poupadores, com a consequente extinção desta ação 

judicial, haja vista que a ADPF nº. 165, o RE nº. 626.307 (Plano Verão e 

Bresser) e demais recursos extraordinários referentes aos Planos 

Econômicos estão sobrestados, pelo prazo de 24 meses, para os 

poupadores aderirem, se assim desejarem, ao acordo coletivo firmado, 

resta prejudicada a análise da objeção de pré-executividade apresentada 

pela parte executada às p. 130/151, uma vez superadas as divergências 

existentes nesta demanda.

Nesse sentido, intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, 

comprovar a sua adesão ao acordo supracitado, que poderá ser feita no 

endereço eletrônico Portal de Acordo Planos Econômicos , informando a 

este Juízo o valor a ser pago e as condições do pagamento ou requerer o 

que entender de direito.

Na sequência, com a manifestação da parte exequente, conclusos os 

autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210508 Nr: 11417-34.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ELISABETE MARTINS LEAL PEDROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Isto posto, hei por bem: a) acolher parcialmente a impugnação ao 

cumprimento de sentença, para estabelecer que os juros da mora incidem 

a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil 
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Pública nº. 1998.01.1.016798-9; não são devidos juros remuneratórios; a 

parte exequente tem legitimação ativa para a demanda; sendo 

desnecessária a liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos, a 

depender de meros cálculos aritméticos nas bases retro expendidas; b) 

fixar honorários advocatícios nesta fase de cumprimento de sentença em 

10% do valor exequendo ora ajustado; c) aplicar a multa de 10%, prevista 

no art. 523, § 1º, do CPC, a ser calculada sobre o citado valor exequendo; 

d) determinar que a parte exequente promova os cálculos dos valores 

exequendos, nos limites retro expendidos, no prazo de 05 dias, 

cientificada a se pronunciar ainda se adere ao acordo realizado entre o 

Banco do Brasil, o IDEC e demais associações e institutos representantes 

dos poupadores, com a consequente extinção desta ação judicial, haja 

vista que a ADPF nº. 165, o RE nº. 626.307 (Plano Verão e Bresser) e 

demais recursos extraordinários referentes aos Planos Econômicos estão 

sobrestados, pelo prazo de 24 meses, para os poupadores aderirem, se 

assim desejarem, ao acordo coletivo firmado ou, ainda, para pleitear o que 

entender de direito; e) apresentados os cálculos determinados na alínea 

“d”, supra, assim como a manifestação, intime-se a parte executada para 

se pronunciar em 05 dias, a fim de espiá-los, seguindo-se sua 

homologação, se corretos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 19360 Nr: 24-94.1986.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL PARANAENSE DE UTILIDADE LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN GAVIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora a pagar custas, despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios da contraparte que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à 

causa. Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 201647 Nr: 4229-87.2014.811.0015

 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: REINIVALDO GOMES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na inicial, com resolução 

de mérito, para:a) confirmar a liminar deferida, tornando-a definitiva, de 

modo a consolidar a posse plena e exclusiva do imóvel em favor do 

proprietário, in casu, a parte autora, e a autorizar o levantamento da 

caução ofertada, já promovido o despejo inicialmente. b) decretar a 

resolução do contrato de locação de p. 22/25 entabulado entre as 

partes.c) condenar a parte requerida Reinivaldo Gomes de Castro, 

qualificado, a pagar a quantia de R$ 6.526,66, composta da seguinte 

forma: alugueres impagos desde 10 de junho de 2013, no valor de R$ 

550,00 por mês, até a efetiva entrega forçada do imóvel à parte autora 

(06/06/2014), data em que foi promovido o despejo do requerido pelo 

senhor oficial de justiça, consoante certidão de p. 59; além da multa 

prevista na cláusula décima do contrato em questão, correspondente a um 

mês de aluguel no valor de R$ 550,00, com juros e correções monetárias 

nas bases retro expendidas. d) condenar ainda a parte requerida a pagar 

as custas e as despesas processuais, assim como os honorários 

advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% sobre o valor 

devido a que alude a alínea “c” deste dispositivo, de acordo com os meros 

cálculos aritméticos, a serem produzidos pela parte autora em eventual 

cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 82, 84 e 85 do Código de 

Processo Civil.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 109765 Nr: 2114-69.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TONINATO, MARIANA TONINATO FIDELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, satisfeitas as condições estipuladas, julgo extinto o 

cumprimento de sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925 do 

Código de Processo Civil, incidentes à espécie por força do art. 513 do 

mesmo Codex.Sem custas e despesas processuais, por se tratar de 

justiça gratuita, assim como sem honorários advocatícios.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 170706 Nr: 5788-50.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE LOURENÇO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILTON NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - 

OAB:12565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos etc.

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 a parte executada, 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.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se os executados resolverem impugnar a execução deverão efetivá-la em 

15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 
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declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de execução no valor 

de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196690 Nr: 18406-90.2013.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUNARIA DIAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP - HOSPITAL SANTO ANTONIO

 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:

 Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, a 

teor do art. 487, incisos I e II, do CPC, para reconhecer obrigação da parte 

requerida de exibir, como de fato já os exibiu, o prontuário médico do 

falecido esposo da parte autora, Sr. Antônio Paulo de Oliveira. Tendo em 

vista os princípios da causalidade e da sucumbência, diante da 

apresentação dos documentos solicitados, condeno a parte requerida a 

pagar as custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% do valor atribuído à 

causa, a teor dos arts. 82, 84 e 85 do CPC. Porém os reduzo à metade, ou 

seja, 5% do valor da causa, conforme exigido pelo § 4.º do art. 90 do 

mesmo Codex instrumental.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 332271 Nr: 10960-60.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNI ALBERTO SPIERING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:OAB/MT- 3.052-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005151-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005151-09.2017.8.11.0015. AUTOR: L.P COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP RÉU: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP Vistos etc. Cumprimento de sentença 

homologatória de acordo inadimplido, entabulado entre as partes em ação 

monitória, ajuizada por L. P. Comércio e Representações Assistência e 

Prestação de Serviços Ltda. em face de Fundação de Saúde Comunitária 

de SINOP – Hospital Regional de Sinop, ambas qualificadas, em que esta, 

no acordo, reconheceu dívida no valor de R$ 408.000,00, sendo R$ 

388.356,68 referente a notas ficais e mais R$ 19.643,32 de honorários 

advocatícios, ambos atualizados até 31/05/2017. Intimada para cumprir a 

sentença, a parte executada aviou a impugnação de p. 01/19, Id. 

10715011, alegando, em síntese, ser apenas gestora do Hospital Regional 

de Sinop-MT, por força do contrato de gestão n.º 006/2012/SES/MT, sendo 

Unidade Desconcentrada da estrutura organizacional da Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso. Justificado a inadimplência das 

parcelas do acordo entabulado entre as partes pelo atraso dos repasses 

de obrigação do Estado de Mato Grosso nos meses de setembro, outubro 

e novembro, todos do ano de 2017, a reforçar que o dito nosocômio 

pertence ao Estado e apenas faz a gestão dele. Se adiantou, já que ainda 

não houve penhora de ativos financeiros, a discorrer sobre a 

impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a instituições privadas 

de saúde, o que se trataria de matéria de ordem pública, devendo ser 

reconhecido em qualquer grau de jurisdição. Pediu ao final, o 

reconhecimento da impenhorabilidade das verbas recebidas para 

gerenciar e operacionalizar o Hospital Regional de Sinop; não sejam 

bloqueadas suas contas-correntes; seja feito bloqueio dos valores 

pretendidos na conta do Estado de Mato Grosso. Resposta a impugnação 

de p. 01/05, Id. 11292677, a sustentar o seu indeferimento, pois a matéria 

arguida não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no art. 525, § 

1.º, do CPC. Pediu a penhora de ativos financeiros pelo sistema bacenjud. 

É o relatório. Fundamento e decido. Reza o art. 525, § 1.º, do CPC: “Art. 

525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. § 1.º Na impugnação, o executado 

poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de 

conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - 

inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora 

incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes à sentença”. Assiste razão à parte exequente, 

ora impugnada, sobre a matéria alegada pela executada em sede de 

impugnação não se tratar de nenhuma das hipóteses do rol taxativo do 

dispositivo legal acima transcrito. Não vislumbrado, por outro lado, nada a 

respeito de matéria de ordem pública que justificasse intervenção e 

reconhecimento ex officio pelo juízo. As alegações a respeito soam 

risíveis. De acordo com o Estatuto Social da parte executada, trata-se de 

uma fundação privada de saúde comunitária, constituída como entidade 

civil sem fins lucrativos, fundada em 03/08/1989, reconhecida de utilidade 

pública municipal, estadual e federal, com certificado nacional de 

assistência social e organização social de saúde em Mato Grosso. Vide o 

art. 1.º do seu estatuto social agregado à p. 01 do Id. 7968941. Como 

visto, é uma organização social, as famosas “OS”, entidade privada com 

personalidade jurídica na órbita civil. Não é uma entidade pública. Apesar 

do nome, correto, por sinal, “fundação”, é um ente que o seu próprio 

estatuto, no mesmo art. 1.º, preconiza ser civil, e não público, tanto que 

registrado no Cartório do Registro Civil de Pessoa Jurídica, “com 

personalidade jurídica de direito privado”. Conclusão: não é ente público. 

Nunca foi. É entidade civil com personalidade jurídica de direito privado. 

Como tal, toda a argumentação trazida na impugnação que tem essa tese, 

unidade desconcentrada pertencente ao Estado de Mato Grosso, é 

absolutamente insubsistente. O que faz cair por terra os demais 

articulados vinculados a tal ideia sem qualquer alicerce jurídico válido. 

Nesse passo não passa despercebido a sustentação de que o 

descumprimento da sentença teria motivo na falta de repasses do Estado 

de Mato Grosso relativos aos meses de setembro, outubro e novembro de 

2017. Repasses estes que certamente têm lastro no documentado 

contrato de gestão n.º 006/SES/MT/2012 (Ids. 10715013, 10715015, 
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10715017, 10715018 e 10715020) firmado pela executada com o Estado 

de Mato Grosso, justamente na condição de Organização Social (OS). 

Dessa forma, exsurge totalmente despropositada e sem nexo a tentativa 

de transferir ao Estado de Mato Grosso, que não é parte no processo, 

conforme adiante melhor desenvolvido, pois se cuida de uma relação entre 

entes privados (exequente/executada), e não públicos, a impossibilitar 

qualquer intuito de envolver o referido ente estatal nessa relação jurídica 

material confessada pela impugnante/executada, nos termos da sentença 

homologatória do acordo respectivo. A propósito, na impugnação 

apresentada a parte executada não nega a existência do débito, mas 

argumenta a todo instante ser apenas gestora do Hospital Regional de 

Sinop-MT, por força de um contrato de gestão, já mencionado. Hospital 

Regional pertencente ao Estado de Mato Grosso, a pedir inclusive a 

penhora de ativos financeiros na conta deste. Entretanto, referida tese é 

estapafúrdia, na medida em que o Estado de Mato não fez parte da 

relação jurídica estabelecida nos autos. O presente cumprimento de 

sentença é relativo a acordo entabulado entre as partes L. P. Comércio e 

Representações Assistência e Prestação de Serviços Ltda. e Fundação 

de Saúde Comunitária de SINOP, gestora, como organização social 

contratada, do Hospital Regional de Sinop. Esta simplesmente reconheceu 

a dívida no valor de R$ 408.000,00. Não há se falar em penhora de ativos 

financeiros em conta bancária do Estado de Mato Grosso, por dívida 

reconhecida pela parte requerida em acordo devidamente homologado por 

sentença transitada em julgado, vez que o ente sequer integrou a relação 

jurídica processual. É incabível. O que a parte executada tenta é justificar 

a sua inadimplência, em razão do atraso nos repasses mensais do Estado 

de Mato Grosso, o que nem de longe deve subsistir, não merecendo 

prosperar impugnação em tela. Mesmo porque sem qualquer prova. 

Outrossim, convém assentar que não se trata de penhorar verba pública 

com destinação específica para a saúde. Mas buscar recursos 

financeiros ou patrimônio da executada como entidade civil, pessoa 

jurídica de direito privado, gestora do Hospital Regional de Sinop-MT, como 

organização social, que firmou contrato com o Estado de Mato Grosso. E, 

recebendo ou não os repasses deste, contratou fornecimentos e serviços 

com a parte exequente, deixando de honrar os pagamentos que 

redundaram nesta ação, onde confessou a dívida, prometeu pagá-la e 

lamentavelmente não cumpriu o acordado. Penhora online, via sistema 

bacenjud, que tem respaldo legal, conforme anotado no dispositivo abaixo, 

podendo alcançar qualquer CNPJ indicado da parte executada. In casu, 

curial anotar que dois foram apontados, ambos aparentemente 

pertencentes à parte executada, autorizando que a pesquisa se estenda 

na forma pretendida, em CNPJ’s da mesma empresa numa espécie de 

matriz e filial. A propósito, segue aresto ora compilado com destaques: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS 

FINANCEIROS VIA BACENJUD. FILIAL. POSSIBILIDADE. 1. Fato da empresa 

matriz e suas respectivas filiais possuírem inscrições individuais no CNPJ 

que não afasta a unicidade patrimonial, possibilitando o bloqueio de ativos 

financeiros das respectivas filiais para responder pelas dívidas 

executadas em face da empresa matriz. Precedentes. 2. Agravo provido”. 

(TRF-3 - AI: 00121495220134030000 SP, Relator: Des. Federal Peixoto 

Junior, Julgado em 22/08/2017, Segunda Turma, Publicado no DJF3 em 

11/09/2017). Por fim, quanto ao pedido subsidiário de penhora de crédito 

que a parte executada porventura tiver de receber do Estado de Mato 

Grosso, por serviços prestados, acaso frustrada a tentativa de penhora 

online, é possível seu acolhimento. Isso desde que não sejam repasses do 

erário com destinação específica para programa de saúde por ela 

percebidos como Organização Social gestora do Hospital Regional de 

Sinop-MT. Não se descura que “o devedor responde com todos os seus 

bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo 

as restrições estabelecidas em lei”, na forma do art. 789 do CPC. Se ativos 

financeiros no sistema bancário não forem encontrados em nome da parte 

executada, ou encontrados em quantia insuficiente, que possuem primazia 

(CPC, art. 835, inciso I), os demais direitos e bens dela devem ser 

buscados para garantir sua obrigação, conforme a continuidade do rol no 

referido dispositivo legal, na medida em que deve ser valorizado o princípio 

da patrimonialidade, ainda que a execução se faça de modo menos 

gravoso, mas sempre em benefício do credor, a teor do art. 805 do citado 

Digesto Adjetivo. Isto posto, hei por bem: a) rejeitar a impugnação ao 

cumprimento de sentença formulada pela parte executada, integralmente; 

b) Noutra senda, não tendo sido pedido e nem suspensa a execução, 

mesmo porque ausentes os requisitos do § 6.º do art. 525 do CPC, DEFIRO 

a penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituições financeiras, posto que obediente à gradação legal do art. 835, 

inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem 

preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida em 

benefício do credor, de modo menos oneroso para a parte devedora, 

sendo que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor 

atende os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional. 

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome da parte executada Fundação de 

Saúde Comunitária de SINOP, CNPJ’s: 32.944.118/0001-64 e 

32.944.118/0003-26, até o limite do crédito em execução. Se exitoso o 

bloqueio de importância, DETERMINO seja transferida para a conta 

depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, e sequente intimação 

das partes. Se penhorados valores, não sendo irrisórios, transfira-os 

imediatamente à conta depósitos judiciais. Neste caso, INTIME-SE a parte 

executada da constrição porventura realizada nos autos, para, querendo, 

ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, § 11.º, 

do aludido Codex. Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor insuficiente ou ínfimo (este a ser liberado), 

subsidiariamente, tratando-se de recursos porventura pertencentes à 

parte executada e que não sejam repasses do erário com destinação 

específica para programa de saúde, DEFIRO e penhora de crédito que a 

parte executada porventura possuir com o Estado de Mato Grosso. 

Hipótese em que deverá ser oficiado ao órgão estatal responsável pelo 

pagamento, a ser identificado e informado ao juízo pela exequente, 

determinando que tais créditos sejam depositados na Conta Depósitos 

Judiciais do E. TJMT, vinculados a este processo. O que deverá ser 

comunicado a este juízo. Caso a parte executada não se insurja no 

referido prazo legal, certifique-se o necessário, intimando-se a parte 

exequente para, em 05 dias, apresentar conta bancária visando o 

respectivo pagamento por meio de alvará judicial a ser expedido, 

respeitadas as devidas comunicações e prazos exigidos pelo Provimento 

nº. 68/2018 do CNJ. Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado 

digesto adjetivo, com as orientações operacionais da seção 19 do capítulo 

2 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de agosto de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008094-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI MADALENA CUBINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008094-62.2018.8.11.0015. AUTOR: LORENI 

MADALENA CUBINSKI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 08 de outubro de 2018, às 17:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte 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. 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. Intimem-se. 
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Cumpra-se. Sinop – MT, 15 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003814-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON APPEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BEPPLER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003814-48.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, Cuida-se de “Ação de Dissolução Parcial de 

Sociedade com Apuração de Haveres”, ajuizada por Nilton Appel em face 

de Alexandre Beppler, na qual a parte requerente pugna, em sede de 

tutela de urgência, para seja determinada em seu favor a exclusividade da 

administração da sociedade empresarial existente entre partes, sob a 

justificativa de que o requerido vem atuando com desídia na administração 

da empresa, afetando o relacionamento com os funcionários e 

prejudicando a imagem da pessoa jurídica com seus principais clientes, 

causando a quebra da affectio societatis. Argumenta, ainda, que o 

requerido também tem feito confusão patrimonial, em virtude da utilização 

dos bens da sociedade como se seus fossem e que sua manutenção na 

administração da empresa pode ensejar o risco de ambas as partes terem 

seus respectivos patrimônios afetados pela desconsideração da 

personalidade jurídica ou até mesmo levar a sociedade a falência. A inicial 

veio instruída com os documentos de ID 12602242/12675412. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 1. O artigo 300 do CPC estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 1.1. Oportuno 

pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de 

forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 2. 

Com tais considerações, percebe-se, que no caso vertente, é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, 

constantes do artigo 300 do CPC. Explico. 3. Compulsando os autos, 

verifica-se que os documentos que instruem a exordial, quais sejam: 

contrato social, notificação extrajudicial sobre uso pessoal de veículo e 

imagens de peças, supostamente, mal instaladas pelo requerido, não são 

suficientes, por si só, para demonstrar, de plano, a probabilidade do 

direito, consistente na desídia ou má administração da empresa por parte 

do requerido e, consequentemente, justificar a modificação da 

administração da sociedade em questão, nesse momento processual de 

cognição sumária. 4. Além disso, diante da narrativa autoral no sentido de 

que as desavenças na administração da empresa já se arrastam desde o 

ano de 2014, demonstram, a priori, a ausência do perigo da demora ou 

risco ao resultado útil do processo. 5. Com isso, se mostra prematuro o 

deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja 

oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de 

modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível 

vislumbrar o direito da parte. 6. Desse modo, não estando devidamente 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, 

INDEFIRO a tutela de urgência. 7. Por conseguinte, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

8. Cite-se e intime-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 9. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 10. Intimem-se, sendo o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 11. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Sinop/MT, 10 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003080-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MACIEL GELBARI (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1003080-34.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A POLO PASSIVO:REQUERIDO: 

LUCAS MACIEL GELBARI CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo 

art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO 

o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para que altere o CEP do endereço 

indicado na petição id 12801080 uma vez que o informado não 

corresponde ao endereço ali fornecido bem como efetue o depósito da 

diligência do oficial de justiça sendo que a referida GUIA encontra-se 

disponível no site do TJ/MT; após enviar comprovante para posterior 

expedição de mandado. Sinop-MT, 15 de agosto de 2018 LUZIMEIRY 

TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000442-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERTAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências/complemento 

dos Oficiais de Justiça, no valor de R$ 1.260,00 ( Um mil, duzentos e 

sessenta reais), conforme certidão ID 13885832, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – 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 em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007977-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007977-71.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que não 

há guia vinculada a estes autos. 1.1. Desta feita, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a vinculação 

e o recolhimento das custas judiciais na forma determinada no artigo 389 

da CNGC/MT, sob pena de devolução da presente missiva ao juiz de 

origem. 2. Havendo manifestação, façam-me os autos conclusos para 

verificação dos requisitos e recebimento da inicial, caso contrário, fica, 

desde já, autorizada a devolução da presente deprecata, nos termos do 

art. 390 da CNGC/MT. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de agosto de 
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2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007751-66.2018.8.11.0015

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:

CLAUDINO AFONSO DA CUNHA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007751-66.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 do 

CPC. 2. Outrossim, previamente a análise do pedido liminar formulado 

nestes autos, necessário se faz a emenda à inicial, a fim de comprovar a 

mora da parte requerida, haja vista que o documento de ID 14564026 - 

Pág. 2, aponta que a correspondência para notificação extrajudicial (ID. 

14564026 - Pág. 1) não foi entregue ao requerido pelo motivo “não existe 

nº”. Nesse sentido: “APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE 

REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. AVISO 

DE RECEBIMENTO COM OBSERVAÇÃO DE "NÚMERO INEXISTENTE". 

NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

O autor enviou carta com aviso de recebimento para o endereço comercial 

que o réu forneceu quando da celebração do contrato. A notificação não 

foi entregue para qualquer pessoa; devolvida ao remetente, com a 

informação de não existir o número indicado. Ocorre que a notificação 

enviada ao endereço fornecido pelo financiado só surte efeito quando 

recebida por alguém. Na hipótese, a notificação deixou de ser entregue a 

qualquer pessoa, mas o banco ainda tem a opção de realizar a notificação 

no endereço residencial, pois não existe informação nos autos de que foi 

enviada correspondência para tal endereço. Por fim, infrutíferas as 

tentativas de constituição em mora pelo envio de carta, o autor ainda pode 

optar pelo protesto do título.” (TJ-SP 10046990520178260266 SP 

1004699-05.2017.8.26.0266, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 31/10/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2017) 2.1. Desta feita, também no prazo de 15 (quinze) 

dias, deverá a requerente, emendar a inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, comprovar a mora da parte requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º 

do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Por 

conseguinte, verifica-se que o requerente atribui à causa apenas o valor 

correspondente as parcelas vencidas, equivalente a R$ 2.445,55 (dois mil 

quatrocentos e quarenta e cinco e cinquenta e cinco centavos), quando 

este deveria ser a soma das parcelas vencidas e não pagas e as 

vincendas. 3.1. Desse modo, diante do poder-dever do juiz, conforme 

dispõe o §3º do artigo 292 do CPC, bem como considerando o inciso I, do 

referido artigo, determino, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, 

para o valor de R$ 13.251,80 (treze mil duzentos e cinquenta e um reais e 

oitenta centavos), haja vista que tal quantia é condizente com o proveito 

econômico pretendido com eventual procedência da lide. Corrija-se na 

D.R.A. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de agosto de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007751-66.2018.8.11.0015

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:

CLAUDINO AFONSO DA CUNHA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007751-66.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 do 

CPC. 2. Outrossim, previamente a análise do pedido liminar formulado 

nestes autos, necessário se faz a emenda à inicial, a fim de comprovar a 

mora da parte requerida, haja vista que o documento de ID 14564026 - 

Pág. 2, aponta que a correspondência para notificação extrajudicial (ID. 

14564026 - Pág. 1) não foi entregue ao requerido pelo motivo “não existe 

nº”. Nesse sentido: “APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE 

REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. AVISO 

DE RECEBIMENTO COM OBSERVAÇÃO DE "NÚMERO INEXISTENTE". 

NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

O autor enviou carta com aviso de recebimento para o endereço comercial 

que o réu forneceu quando da celebração do contrato. A notificação não 

foi entregue para qualquer pessoa; devolvida ao remetente, com a 

informação de não existir o número indicado. Ocorre que a notificação 

enviada ao endereço fornecido pelo financiado só surte efeito quando 

recebida por alguém. Na hipótese, a notificação deixou de ser entregue a 

qualquer pessoa, mas o banco ainda tem a opção de realizar a notificação 

no endereço residencial, pois não existe informação nos autos de que foi 

enviada correspondência para tal endereço. Por fim, infrutíferas as 

tentativas de constituição em mora pelo envio de carta, o autor ainda pode 

optar pelo protesto do título.” (TJ-SP 10046990520178260266 SP 

1004699-05.2017.8.26.0266, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 31/10/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2017) 2.1. Desta feita, também no prazo de 15 (quinze) 

dias, deverá a requerente, emendar a inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, comprovar a mora da parte requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º 

do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Por 

conseguinte, verifica-se que o requerente atribui à causa apenas o valor 

correspondente as parcelas vencidas, equivalente a R$ 2.445,55 (dois mil 

quatrocentos e quarenta e cinco e cinquenta e cinco centavos), quando 

este deveria ser a soma das parcelas vencidas e não pagas e as 

vincendas. 3.1. Desse modo, diante do poder-dever do juiz, conforme 

dispõe o §3º do artigo 292 do CPC, bem como considerando o inciso I, do 

referido artigo, determino, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, 

para o valor de R$ 13.251,80 (treze mil duzentos e cinquenta e um reais e 

oitenta centavos), haja vista que tal quantia é condizente com o proveito 

econômico pretendido com eventual procedência da lide. Corrija-se na 

D.R.A. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de agosto de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007649-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007649-44.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, trazendo 

aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), 

sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. No mesmo prazo, deverá 

a requerente, complementar a inicial, juntando aos autos cópia de 

documento pessoal e da nota fiscal do veículo (se houver), bem como 

outros elementos de prova aptos a comprovar a probabilidade do direito 

alegado, tais como: notificação extrajudicial, ordem de serviço e etc., a fim 

de demonstrar que o caso em tela se amolda a hipótese contida no artigo 

18, §1º, do CDC, sob pena de indeferimento da tutela de urgência 

vindicada. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, 

o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 09 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 
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Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007649-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007649-44.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, trazendo 

aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), 

sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. No mesmo prazo, deverá 

a requerente, complementar a inicial, juntando aos autos cópia de 

documento pessoal e da nota fiscal do veículo (se houver), bem como 

outros elementos de prova aptos a comprovar a probabilidade do direito 

alegado, tais como: notificação extrajudicial, ordem de serviço e etc., a fim 

de demonstrar que o caso em tela se amolda a hipótese contida no artigo 

18, §1º, do CDC, sob pena de indeferimento da tutela de urgência 

vindicada. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, 

o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 09 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007466-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DIAVAN NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR0059659A (ADVOGADO)

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - SP207681 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007466-73.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Compulsando os autos, constata-se que o 

requerente atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Todavia, estabelece o artigo 292, inciso IV, do CPC que “(...) na ação de 

divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área 

ou do bem objeto do pedido; (...).”. 2. Assim sendo, extrai-se da 

declaração do ITR exercício 2017 (ID - 14392855 - Pág. 26) que a área em 

questão está avaliada em R$ 2.569.600,00 (dois milhões quinhentos e 

sessenta e nove mil e seiscentos reais), razão pela qual, a retificação do 

valor da causa é medida que se impõe. 2.1. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUSTAS 

INICIAIS. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DIANTE DE CORREÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA. INADIMPLEMENTO. AJG E PAGAMENTO AO FINAL 

INDEFERIDOS. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. Tratando-se de ação reivindicatória, o valor da causa 

é o de avaliação fiscal do imóvel. Emendada a incial para adequar o valor 

atribuído a ação, é devida a complementação das custas iniciais sob pena 

de extinção do feito. (...) Assim, intimada para recolher as custas 

complementares por mais de sete vezes, tendo resistido à determinação 

judicial, manifestando-se independentemente de intimação pessoal,... 

correta a decisão de extinção do feito, que vai mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060947116, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 

31/08/2016).” (TJ-RS - AC: 70060947116 RS, Relator: Alex Gonzalez 

Custodio, Data de Julgamento: 31/08/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2016 – sem destaque no 

original). 3. Dessa forma, diante do poder-dever do juiz, disposto no §3º 

do artigo 292 do CPC, bem como considerando o inciso IV, do referido 

artigo, retifico, de ofício, o valor atribuído à causa, para o valor de R$ 

2.569.600,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e nove mil e seiscentos 

reais). Corrija-se na D.R.A. 4. Por conseguinte, intime-se o requerente, por 

meio de seu advogado, para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção 

do feito sem resolução do mérito. 5. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação da parte, voltem os autos conclusos. 6. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 02 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007821-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARCIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEMIR BISPO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007821-83.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, 

etc...), sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 09 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007655-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007655-51.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 07 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007575-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO CELSO POPIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DA SILVA HANRIQUE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007575-87.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, 

etc...), sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 07 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007260-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSIVANE DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR)

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DE PAULA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007260-59.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. A respeito da legitimidade ad causam, tem 

prevalecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para 

a causa, devem ser aferidas com base na “Teoria da Asserção”, isto é, à 

luz das afirmações aduzidas na petição inicial. Nesse sentido, oportuna a 

lição de José Carlos Barbosa Moreira, in Tutela Jurisdicional; São 

Paulo-Atlas, n. 17, p. 103: “O exame da legitimidade, pois como o de 

qualquer das condições da ação – tem de ser feito com abstração das 

possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se o julgador: a de 

proclamar existente ou a de declarar inexistente a relação jurídica que 

constitui a ‘res in judicio deducta’. Significa isso que o órgão judicial, ao 

apreciar a legitimidade das partes, considera tal relação jurídica in ‘statu 

assertionis’, ou seja, à vista do que se afirmou. Tem ele de raciocinar 

como que admita, por hipótese, e em caráter provisório, a veracidade da 

narrativa, deixando para a ocasião própria o juízo de mérito a respectiva 

apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade 

instrutória”. 2. No mesmo sentido leciona Arruda Alvim: “A legitimidade 

passiva, decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo 

procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença” (Código 

de Processo Civil comentado, 1975, v. I, p. 319). 3. Posto isso, em 

compulso aos autos, verifica-se que não está minimamente demonstrado 

nos autos que o requerido seja o criador/responsável pelos perfis 

(Antonio Cabeça e Marcio Antunes) da rede social “Facebook”, nos quais 

foram proferidas ofensas a parte requerente, notadamente, porque o 

boletim de ocorrência se trata de prova unilateral e não é suficiente, por si 

só, para comprovar a alegação inicial. 4. Com tais considerações, 

intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, nos termos do 

artigo 321 do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, juntando aos autos documentos hábeis a comprovar, ainda que de 

forma ínfima, que o requerido é o criador/responsável pelos perfis 

supracitados, sob pena de indeferimento da exordial. 5. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, 

voltem os autos conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 30 de julho 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009457-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALOISIO THEOBALD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009457-21.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização 

por Danos Morais, ajuizada por FRANCISCO ALOISIO THEOBALD em 

desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A, alegando, em apertada síntese, 

ser beneficiário do seguro de vida em grupo (apólice nº 42183944 – 

vigência de 20/09/2013 a 1909/2017) entabulado entre o requerido e a 

empresa PAULI COM. E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA-ME, da 

qual o autor é funcionário. 1.1. Discorre que foram contratadas as 

coberturas para morte acidental, invalidez permanente por acidente e 

despesas médicas hospitalares e assistência funeral. 1.2. Segue 

narrando que na data de 11/08/2016, quando saía do trabalho acabou se 

envolvendo em um acidente de trânsito, que resultou em lesões corporais 

de natureza gravíssima, com sequelas irreversíveis causando-lhe 

invalidez permanente e definitiva, estando, portanto, incapacitado para o 

trabalho. 1.3. Afirma que, à época do evento fatídico (agosto de 2016) 

todos os custos com seu tratamento foram suportados pelo SUS – 

Sistema Único de Saúde, todavia, em virtude de necrose de sua perna em 

março de 2017, teve de ser submetido a novo procedimento cirúrgico em 

hospital particular, uma vez que os hospitais públicos desta urbe estavam 

em greve, sendo que a parte requerida recusou-se a reembolsá-lo pelas 

despesas médicas suportadas, que perfazem um total de R$ 38.106,56 

(trinta e oito mil, cento e seis reais e cinquenta e seis centavos), sob a 

justificativa de que “(...) não há cobertura técnica para a garantia de 

Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas por Acidentem tendo em 

vista que as despesas ocorreram a mais de 30 dias do acidente (...).”. 1.4. 

Alude, ainda, que o requerido se recusa a fornecer cópia da apólice do 

seguro em questão. 1.5. Desta feita, em virtude da negativa do requerido 

quanto ao pagamento da indenização securitária e da necessidade de 

realização de uma cirurgia para tratamento de uma hérnia derivada do 

acidente supracitado, pugna, em sede de tutela de urgência, seja a parte 

requerida compelida a efetuar, imediatamente, o reembolso das despesas 

médicas e hospitalares comprovadas nos autos, nos limites do contrato, 

ou seja, R$ 10.062,98 (dez mil, sessenta e dois reais e noventa e oito 

centavos), sob pena de multa diária. 1.6. A inicial veio acompanhada com 

os documentos de ID 9319250/9319924, 10509591/10598423. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 1. Inicialmente, sem prejuízo de 

ulterior revogação, DEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 2. Recebo as emendas da inicial de ID 

10458140/10598423. 3. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3.1. Oportuno pontuar 

que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que 

a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 4. Com tais 

considerações, percebe-se, que no caso vertente, é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, 

constantes do artigo 300 do CPC. Explico. 4.1. Denota-se que o requerente 

pretende compelir, em sede de tutela de urgência, a parte requerida a 

efetuar o pagamento de indenização securitária no limite previsto em 

contrato, sendo que, para comprovação de suas assertivas, carreou aos 

autos cópia de holerite, boletim de ocorrência, demonstrativos das 

coberturas contratadas em seu favor, notas fiscais e recebidos de 

despesas médicas, negativa da seguradora, abertura de sinistro DPVAT, 

atestados, receitas laudos médicos, nota promissória, comprovantes de 

pagamento das mensalidades do seguro, dados cadastrais do seguro, 

condições gerais do seguro. 4.2. Todavia, os referidos documentos não 

são suficientes para caracterizar, de plano, a plausibilidade do direito 

invocado, notadamente no que tange a obrigação contratual da requerida 

em arcar com as despesas médicas suportadas pelo requerente nos 

moldes narrados nos autos, especialmente, em decorrência da ausência 

da apólice de seguro firmada entre as partes ou de qualquer outro 

elemento de prova que evidencie a recusa da parte ré em fornecer cópia 

desta. 4.3. Com isso, se mostra prematuro o deferimento da tutela 

vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito 

ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente 

após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito 

da parte. 4.4. Outrossim, inobstante os argumentos despendidos pela 

parte requerente e os documentos imbricados aos autos, também não 

vislumbro, nesse momento processual de cognição sumária, o perigo da 

demora ou risco ao resultado útil do processo, vez que o pedido de 

urgência se refere apenas ao reembolso de despesas médicas. 4.6. 

Desse modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência. 5. Por 

conseguinte, designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos 

do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 6. Cite-se e intime-se a requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 
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artigos 336 e 337 do CPC. 6.1. Destarte, com fulcro no artigo 139, inciso 

VI, determino que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da realização da audiência de conciliação ou mediação, exiba 

em juízo cópia da apólice de seguros de nº 552070, sob pena de incidir na 

sanção do art. 400, inciso I, do mesmo diploma legal. 7. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 8. Intimem-se, sendo o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 9. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 07 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002263-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODA VIVA LOCACOES DE GUINDASTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002263-04.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 6787159). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001469-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FULVIO DESTEFANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001469-46.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 6748252). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000656-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR HOFFMANN NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REUS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000656-82.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

12031257). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009141-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PESSOA DESCONHECIDA - NÃO IDENTIFICADA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009141-08.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

11905348). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000594-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASCANIO BAPTISTA DE CARVALHO (AUTOR)

YEDA REIS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARTE DE FREITAS JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000594-42.2018.8.11.0015. Vistos em 

corrreição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

14017244). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001184-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ SAO JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001184-19.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 
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legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

13967808). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010777-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUTON RODRIGUES DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010777-09.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 12204369 

e 13346026). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte 

autora (CPC, art. 90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012270-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TURANI & KAMITANI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012270-21.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

12270057). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008788-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

EGBERTO HERNANDES BLANCO OAB - SP89457 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA TREVISAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008788-65.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

12648044). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008800-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEN10 TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008800-79.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 9505412). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009874-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILETO ADOLFINHO BALDIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009874-71.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

12479658). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001136-94.2017.8.11.0015

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:

OTAVIO TENORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001136-94.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 9022471). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 
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Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005347-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDINHO COLUSSI OAB - MS4722-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIAL MERCADO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005347-76.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 9358389). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004094-53.2017.8.11.0015

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:

INDIARME PATRICKI PARIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004094-53.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 9304321). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008416-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE MELO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008416-19.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

13251188). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005874-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDE MILHOMEM DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005874-28.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

10720026). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006570-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEDERSON ALEANDRO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006570-64.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

10490190). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001277-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURYZON GARCIA DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001277-16.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

13056694). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006993-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 438 de 552



Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006993-24.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 9845880). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010176-03.2017.8.11.0015

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:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010176-03.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

11155496). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011834-62.2017.8.11.0015

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:

LUIZ HENRIQUE RISSARDI FLISSAK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011834-62.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

11245131). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009804-54.2017.8.11.0015

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:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009804-54.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

11394071). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011853-68.2017.8.11.0015

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:

WILLIAN FERREIRA GRIPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011853-68.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

12566193). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000725-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER DOS SANTOS BARBOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000725-85.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 4575393). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000497-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO TAVARES LOPES (EXEQUENTE)

OZENIRA DE SOUZA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO TRENTO OAB - PR15095 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EXECUTADO)
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LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência solicitada pela Oficiala de Justiça ID 14422416 no 

valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia de complementação de 

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 repasse a oficiala de justiça, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007197-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAIR CORREIA (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor 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 Projeto de Assentamento 

Wesley Manoel dos Santos, 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 decisão abaixo transcrita. 

Vistos, etc... Companhia Energética Sinop S.A. ingressou com a presente 

ação de reintegração de posse com pedido de liminar e cominação de 

pena por novo esbulho em face de Olair Correia, ao fundamento de que 

para implantar a Usina Hidrelétrica Sinop está adquirindo ou 

desapropriando áreas declaradas como sendo de utilidade pública e 

necessárias à formação do reservatório (lago) e área de preservação 

permanente do empreendimento. Afirma que dentre as áreas declaradas 

de utilidade pública está o imóvel do requerido, mais especificamente a 

fração de 20,8979 ha, localizado no Lote 198 do Projeto do Projeto de 

Assentamento Wesley Manoel dos Santos, município de Sinop/MT. Alega 

que adquiriu a posse da referida área através da Escritura Pública de 

Cessão de Direitos Sobre a Posse da Terra Nua e Indenização de 

Benfeitorias de 09/05/2017, lavrada no 2º Ofício Extrajudicial de Sinop 

(MT) sob o Livro 0065-A, fl. 243, celebrada com o requerido, e que pagou 

o valor da indenização em 25/05/2017, ocasião em que foi imitida 

definitivamente na posse do imóvel. Esclarece que após essa data, 

concedeu ao requerido o prazo de 30 dias para que desocupasse o 

imóvel, no entanto, decorrido o referido prazo ele “não desocupa a área 

e/ou retirar de lá as benfeitorias/pertences, impedindo a autora de exercer 

a posse plena sobre o imóvel adquirido”, razão pela qual ingressou com a 

presente ação. Por petição de ID. 14540483, a requerente emendou à 

inicial. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de emenda à inicial 

de ID. 14540483, fixando o valor da causa em R$ 102.126,07, devendo a 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 

e taxas judiciais vinculadas aos presente feito, sob pena de cancelamento 

da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Proceda-se as retificações 

necessárias. Dispõe o art. 562 do C.P.C., que estando a petição inicial 

devidamente instruída o Juiz deferirá, sem ouvir o réu, a Liminar de 

Reintegração de Posse, caso contrário, determinará que o autor justifique 

previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que 

for designada. No presente caso, a requerente alega que o requerido está 

irregularmente no imóvel desde 26.06.2017, tendo em vista que efetuou o 

pagamento da indenização no dia 25.05.2017 e concedeu o prazo de 30 

dias para que ele desocupasse o imóvel. Ocorre que a ação de 

reintegração de posse somente foi ajuizada em 19.07.2018, portanto há 

mais de um ano e dia da suposta posse irregular (26.06.2017), deste 

modo, infere-se que a posse exercida pelo requerido não poderia ser 

qualificada como nova, onde se conclui que a invasão data de mais de ano 

e dia, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade da concessão da 

liminar postulada, conforme expressa disposição do art. 558 do CPC 

Assim, caracterizada a posse velha, uma vez que fora ultrapassado um 

ano e dia, incabível a medida liminar de reintegração de posse com base 

no procedimento especial previsto no art. 561 do CPC. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - 

ARTIGO 928 DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE FORÇA VELHA 

COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. Incabível o deferimento da medida 

liminar de reintegração de posse com base no procedimento especial 

previsto pelo artigo 928 do Código de Processo Civil de 1973, quando 

intentada fora de ano e dia da turbação ou esbulho. (AI 58246/2016, DR. 

MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA PELO 

JUÍZO A QUO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO 

CPC – POSSE DE FORÇA VELHA – VALOR DA CAUSA NÃO 

CORRESPONDENTE – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – AGRAVO DESPROVIDO. No que tange 

à pretendida liminar, a ação de reintegração de posse foi ajuizada somente 

em 15.12.2014, portanto há mais de 02 (dois) anos da suposta posse 

irregular, infere-se que a posse pelos Agravados não poderia ser 

qualificada como nova, conclui-se que a invasão data de mais de ano e 

dia, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade da concessão da 

liminar postulada, conforme expressa disposição do art. 558 do NCPC.O 

valor de R$1.000,00 (hum mil reais) atribuído pelos Agravantes como valor 

da causa, a meu ver tem-se um valor simbólico, tendo em vista que o 

imóvel compreende uma área total de 1.519,00 hectares. Não tendo o 

Agravante/Requerente demonstrado fazer jus a proteção possessória, o 

que deve ser mantida a decisão recorrida. (AI 134343/2016, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 10/04/2017) Desta 

forma, com fundamento nos artigos 561, III c/c parágrafo único do art. 558 

do CPC, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse. Cite-se o réu 

para integrar a relação processual. Designo audiência de conciliação para 

o dia 12/09/2018, às 14:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do 

Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da 

multa do art. 334, § 8º do CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, o réu 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 10 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007668-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO TAKAO MIYAMURA (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor 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 Projeto de Assentamento 

Wesley Manoel dos Santos, 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 decisão abaixo transcrita. 

Vistos, etc... Companhia Energética Sinop S.A. ingressou com a presente 

ação de reintegração de posse com pedido de liminar e cominação de 

pena por novo esbulho em face de Mauro Takao Miyamura, ao fundamento 

de que para implantar a Usina Hidrelétrica Sinop está adquirindo ou 

desapropriando áreas declaradas como sendo de utilidade pública e 

necessárias à formação do reservatório (lago) e área de preservação 

permanente do empreendimento. Afirma que dentre as áreas declaradas 
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de utilidade pública está o imóvel do requerido, mais especificamente a 

fração de 15,2864ha, localizado no Lote 469 do Projeto de Assentamento 

Wesley Manoel dos Santos, município de Sinop/MT. Alega que adquiriu a 

posse da referida área através da Escritura Pública de Cessão de Direitos 

Sobre a Posse da Terra Nua e Indenização de Benfeitorias de 01/08/2017, 

lavrada no 2º Ofício Extrajudicial de Sinop (MT) sob o Livro 0067-A, fl. 33, 

celebrada com o requerido, e que pagou o valor da indenização em 

25/08/2017, ocasião em que foi imitida definitivamente na posse do imóvel. 

Esclarece que após essa data, concedeu ao requerido o prazo de 30 dias 

para que ele desocupasse o imóvel, no entanto verificou que ele ainda se 

encontrava presente na área. Aduz que em 02/07/2018 notificou o 

requerido extrajudicialmente, contudo, o ele se negou a desocupar a área, 

permanecendo no imóvel até o presente momento, razão pela qual 

ingressou com a presente ação. Por petição de ID. 14629151, a 

Requerente emendou à inicial. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o 

pedido de emenda à inicial de ID. 14540408, fixando o valor da causa em 

R$ 20.421,01, devendo a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais vinculadas aos presente 

feito, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

CPC. Proceda-se as retificações necessárias. Dispõe o art. 562 do C.P.C., 

que estando a petição inicial devidamente instruída o Juiz deferirá, sem 

ouvir o réu, a Liminar de Reintegração de Posse, caso contrário, 

determinará que a autora justifique previamente o alegado, citando-se o 

réu para comparecer à audiência que for designada. Compulsando os 

autos, tenho por desnecessária a justificação. Tratando-se de liminar em 

ação possessória, cabe ao Juiz, nesta fase, examinar apenas se houve 

ou não comprovação hábil dos requisitos legais do art. 561 do C.P.C. Ora, 

pelos documentos acostados aos autos é possível vislumbrar que a 

requerente celebrou com o requerido a Escritura Pública de Cessão de 

Direitos sobre a Posse da Terra Nua e Indenização de Benfeitorias, doc. ID 

14524744, onde adquiriu deste “os direitos sobre a terra nua e 

indenização de benfeitorias sobre uma área de 15,2864ha – Perímetro: 

1.946,97m, parte de um todo maior de 86,3630ha, localizado no Lote 469 

do Projeto de Assentamento Wesley Manoel dos Santos, Município de 

Sinop, Estado do Mato Grosso”, mediante o pagamento da quantia de R$ 

380.568,00. Referido documento demonstra ainda que a requerente 

concedeu o prazo de 30 dias após a data do pagamento para que o 

requerido permanecesse no imóvel a fim de retirar dele todas as 

benfeitorias não reprodutivas e reprodutivas passíveis de remoção. O 

comprovante ID 14524744 - Pág. 9 demonstra que a requerente procedeu 

com o pagamento em 25/08/2017. Desta forma, o requerido deveria 

desocupar o imóvel até 25/09/2017, no entanto lá permanece até a 

presente data, sendo que foi devidamente notificado extrajudicialmente, ID. 

14524752 fato que evidencia o esbulho sobre o imóvel em questão e que 

este data menos de ano e dia. Pelo exposto, estando provado o quanto 

baste que a requerente detinha a posse plena da área; que sobre ela se 

verifica o esbulho; que o requerido é o responsável por esse ato; que a 

ação foi intentada em menos de ano e dia do esbulho, preenchendo assim 

os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, CONCEDO A LIMINAR de 

reintegração na posse da área esbulhada, pleiteada pela requerente na 

exordial, o que faço com fundamento no art. 562 do mesmo diploma legal, 

condiciono o cumprimento da presente liminar ao pagamento das custas e 

taxas judiais vinculadas ao presente feito. Havendo resistência por parte 

do requerido, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. Cite-se o requerido, 

consignando no mandado que o prazo para contestar é de 15 dias, e a 

advertências do art. 344 do C.P.C., devendo a requerente observar o 

disposto no art. 564 do C.P.C. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de 

agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007666-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROZILDA LEITE (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor 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 Gleba Mercedes V , 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência/guia de complementação de 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 decisão abaixo 

transcrita. Vistos, etc... Companhia Energética Sinop S.A. ingressou com a 

presente ação de reintegração de posse com pedido de liminar e 

cominação de pena por novo esbulho em face de Maria Rozilda Leite, ao 

fundamento de que para implantar a Usina Hidrelétrica Sinop está 

adquirindo ou desapropriando áreas declaradas como sendo de utilidade 

pública e necessárias à formação do reservatório (lago) e área de 

preservação permanente do empreendimento. Afirma que dentre as áreas 

declaradas de utilidade pública está o imóvel da requerida, mais 

especificamente a fração de 45,7135ha, localizado no Lote 458 do Projeto 

de Assentamento Wesley Manoel dos Santos, município de Sinop/MT. 

Alega que adquiriu a posse da referida área através da Escritura Pública 

de Cessão de Direitos Sobre a Posse da Terra Nua e Indenização de 

Benfeitorias de 01/12/2017, lavrada no 2º Ofício Extrajudicial de Sinop 

(MT) sob o Livro 0069-A, fl. 83, celebrada com a requerida, e que pagou o 

valor da indenização em 04/01/2018, ocasião em que foi imitida 

definitivamente na posse do imóvel. Esclarece que após essa data, 

concedeu a requerida o prazo de 30 dias para que desocupasse o imóvel, 

no entanto, decorrido o referido prazo ela "não desocupa a área e/ou 

retira de lá as benfeitorias/pertences, impedindo a autora de exercer a 

posse plena sobre o imóvel adquirido", razão pela qual ingressou com a 

presente ação. Por petição de ID. 14629656, a requerente emendou à 

inicial. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de emenda à inicial 

de ID. 14629656, fixando o valor da causa em R$ 82.459,44, devendo a 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 

e taxas judiciais vinculadas aos presente feito, sob pena de cancelamento 

da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Proceda-se as retificações 

necessárias. Dispõe o art. 562 do C.P.C., que estando a petição inicial 

devidamente instruída o Juiz deferirá, sem ouvir o réu, a Liminar de 

Reintegração de Posse, caso contrário, determinará que a autora justifique 

previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que 

for designada. Compulsando os autos, tenho por desnecessária a 

justificação. Tratando-se de liminar em ação possessória, cabe ao Juiz, 

nesta fase, examinar apenas se houve ou não comprovação hábil dos 

requisitos legais do art. 561 do C.P.C. Ora, pelos documentos acostados 

aos autos é possível vislumbrar que a requerente celebrou com a 

requerida a Escritura Pública de Cessão Onerosa de Direitos de Meação e 

Hereditários sobre a Posse da Terra Nua e Indenização de Benfeitorias, ID 

14523292, onde adquiriu desta “os direitos de posse da terra nua e 

indenização de benfeitorias sobre uma área de 45,7135ha, composto por 

uma área de 31,4605ha, e outra de 14,2530ha, parte de um todo maior de 

73,7237ha, localizado no Lote 458 do Projeto de Assentamento Wesley 

Manoel dos Santos, Município de Sinop, Estado do Mato Grosso”, mediante 

o pagamento da quantia de R$ 390.156,00. Referido documento demonstra 

ainda que a requerente concedeu o prazo de 30 dias após a data do 

pagamento para que a requerida permanecesse no imóvel a fim de retirar 

dele todas as benfeitorias não reprodutivas e reprodutivas passíveis de 

remoção. O comprovante ID 14523292 - Pág. 10 demonstra que a 

requerente procedeu com o pagamento em 04/01/2018. Desta forma, a 

requerida deveria desocupar o imóvel até 04/02/2018, no entanto lá 

permanece até a presente data, fato que evidencia o esbulho sobre o 

imóvel em questão e que este data menos de ano e dia. Pelo exposto, 

estando provado o quanto baste que a requerente detinha a posse plena 

da área; que sobre ela se verifica o esbulho; que a requerida é a 

responsável por esse ato; que a ação foi intentada em menos de ano e dia 

do esbulho, preenchendo assim os requisitos exigidos pelo art. 561 do 

C.P.C., CONCEDO A LIMINAR de reintegração na posse da área 

esbulhada, pleiteada pela requerente na exordial, o que faço com 

fundamento no art. 562 do mesmo diploma legal, condiciono o cumprimento 

da presente liminar ao pagamento das custas e taxas judiais vinculadas ao 

presente feito. Havendo resistência por parte do Requerido, determino que 

se cumpra o competente mandado de reintegração de posse, mediante 
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força policial, oficiando-se ao Comandante da Polícia Militar desta 

Comarca, o qual deverá agir com o rigor necessário ao efetivo 

cumprimento desta ordem, e com as cautelas de estilo, prendendo em 

flagrante aquele que resistir. Cite-se a requerida, consignando no 

mandado que o prazo para contestar é de 15 dias, e a advertências do 

art. 344 do C.P.C., devendo a requerente observar o disposto no art. 564 

do C.P.C. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de agosto de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007219-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON BENONI MARTINI (RÉU)

VENUS MARA SOARES DA SILVA (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor 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 Setor Residencial Norte e 

Projeto de assentamento Wesley Manoel dos Santos, 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 decisão abaixo transcrita. Vistos, etc... Companhia Energética 

Sinop S.A. ingressou com a presente ação de reintegração de posse com 

pedido de liminar e cominação de pena por novo esbulho em face de 

Dalton Benoni Martini e Venus Mara Soares da Silva, ao fundamento de 

que para implantar a Usina Hidrelétrica Sinop está adquirindo ou 

desapropriando áreas declaradas como sendo de utilidade pública e 

necessárias à formação do reservatório (lago) e área de preservação 

permanente do empreendimento. Afirma que dentre as áreas declaradas 

de utilidade pública está o imóvel dos requeridos, mais especificamente a 

fração de 12,6185ha, localizado no Lote 162 do Projeto de Assentamento 

Wesley Manoel dos Santos, município de Sinop/MT. Alega que adquiriu a 

posse da referida área através da Escritura Pública de Cessão de Direitos 

Sobre a Posse da Terra Nua e Indenização de Benfeitorias de 19/09/2017, 

lavrada no 2º Ofício Extrajudicial de Sinop (MT) sob o Livro 0067-A, fl. 288, 

celebrada com os requeridos, e que pagou o valor da indenização em 

10/10/2017, ocasião em que foi imitida definitivamente na posse do imóvel. 

Esclarece que após essa data, concedeu aos requeridos o prazo de 30 

dias para que eles desocupassem o imóvel, no entanto verificou que eles 

ainda se encontravam presente na área. Aduz que em 05/07/2018 

notificou os requeridos extrajudicialmente, contudo, o eles se negaram a 

desocupar a área, permanecendo no imóvel até o presente momento, 

razão pela qual ingressou com a presente ação. Por petição de ID. 

14540408, a requerente emendou à inicial. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro o pedido de emenda à inicial de ID. 14540408, fixando o 

valor da causa em R$ 74.543,11, devendo a requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais vinculadas 

aos presente feito, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do CPC. Proceda-se as retificações necessárias. Dispõe o art. 

562 do C.P.C., que estando a petição inicial devidamente instruída o Juiz 

deferirá, sem ouvir o réu, a Liminar de Reintegração de Posse, caso 

contrário, determinará que a autora justifique previamente o alegado, 

citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 

Compulsando os autos, tenho por desnecessária a justificação. 

Tratando-se de liminar em ação possessória, cabe ao Juiz, nesta fase, 

examinar apenas se houve ou não comprovação hábil dos requisitos 

legais do art. 561 do C.P.C. Ora, pelos documentos acostados aos autos é 

possível vislumbrar que a requerente celebrou com os requeridos a 

Escritura Pública de Cessão de Direitos sobre a Posse da Terra Nua e 

Indenização de Benfeitorias, doc. ID 14285485, onde adquiriu destes “os 

direitos sobre a terra nua e indenização de benfeitorias sobre uma área 

total de 12,6185 ha – Perímetro 1.602,90m parte de um todo maior de 

94,2942 ha, localizado no Lote 162, do Projeto de Assentamento Wesley 

Manoel dos Santos, Município de Sinop, Estado do Mato Grosso”, mediante 

o pagamento da quantia de R$ 414.861,32. Referido documento demonstra 

ainda que a requerente concedeu o prazo de 30 dias após a data do 

pagamento para que os requeridos permanecessem no imóvel a fim de 

retirar dele todas as benfeitorias não reprodutivas e reprodutivas 

passíveis de remoção. O comprovante ID 14285485 - Pág. 8 demonstra 

que a requerente procedeu com o pagamento em 10/10/2017. Desta 

forma, os requeridos deveriam desocupar o imóvel até 10/11/2017, no 

entanto lá permanecem até a presente data, sendo que foram devidamente 

notificados extrajudicialmente, ID. 14285540, fato que evidencia o esbulho 

sobre o imóvel em questão e que este data menos de ano e dia. Pelo 

exposto, estando provado o quanto baste que a requerente detinha a 

posse plena da área; que sobre ela se verifica o esbulho; que os 

requeridos são responsáveis por esse ato; que a ação foi intentada em 

menos de ano e dia do esbulho, preenchendo assim os requisitos exigidos 

pelo art. 561 do C.P.C., CONCEDO A LIMINAR de reintegração na posse da 

área esbulhada, pleiteada pela requerente na exordial, o que faço com 

fundamento no art. 562 do mesmo diploma legal, condiciono o cumprimento 

da presente liminar ao pagamento das custas e taxas judiais vinculadas ao 

presente feito. Havendo resistência por parte dos Requeridos, determino 

que se cumpra o competente mandado de reintegração de posse, 

mediante força policial, oficiando-se ao Comandante da Polícia Militar desta 

Comarca, o qual deverá agir com o rigor necessário ao efetivo 

cumprimento desta ordem, e com as cautelas de estilo, prendendo em 

flagrante aquele que resistir. Citem-se os requeridos, consignando no 

mandado que o prazo para contestarem é de 15 dias, e a advertências do 

art. 344 do C.P.C., devendo a requerente observar o disposto no art. 564 

do C.P.C. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de agosto de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000712-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A F PRINA & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA VOLKWEIS (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito de três (3) diligências do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação por hora certa, no bairro setor 

comercial, 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... Diante do certificado, ID. 13336568, e da petição de ID. 

13411591, autorizo o Sr. Oficial de Justiça a cumprir o mandado de citação 

nos dias e horários previstos no art. 212, § 2º do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, entendendo o Sr. Oficial de Justiça, que a Ré está 

se ocultando, proceda a citação por hora certa conforme determina o art. 

252 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002001-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS MARAGNI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MARAGNI OAB - SP359407 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON MESSIAS DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim das Nações 

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 
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7/2017 - CGJ, conforme despacho abaixo transcrito. Vistos, etc... Cite-se 

o executado para que no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida, 

sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer 

embargos, independente da segurança do Juízo, ou requerer o pagamento 

do débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais custas e 

honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, intime-se o executado, e 

seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. Recaindo a penhora em 

bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II 

do CPC, se não houver depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão 

em poder do exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando 

anuir o exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em 

poder do executado, e também porque o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrado o executado, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com 

o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que 

determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002156-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA PEREIRA AMARAL (RÉU)

VANDA PEREIRA AMARAL 88945413120 (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito das diligências do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, nos bairros Residencial Ipiranga e 

Adriano José Leitão, 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... Citem-se as rés para que efetuem o pagamento do débito, 

devidamente acrescido de 5% de honorários advocatícios, ou ofereça 

embargos, tudo no prazo de 15 dias, art. 701 e 702 do referido diploma. 

Faça constar no mandado que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a 

devedora poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertida que se no 

referido prazo não oferecer embargos, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo 

pagamento no prazo legal, as rés serão isentas do pagamento de custas 

processuais, art. 701, § 1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001339-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito visto que já 

decorreu e muito o prazo de suspensão solicitados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002912-95.2018.8.11.0015

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:

ROSANA NUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim das Palmeiras 

,devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência/guia de complementação de diligência – adicionar o número 

do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, 

em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005155-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLLI FERTILIZANTES INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISADORA PARMIGIANI DE BIASIO OAB - PR66284 (ADVOGADO)

NARAYANA DE FREITAS FURLANETTO OAB - PR66162 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TIRLONI (EXECUTADO)

MARCOS REINALDO TIRLONI (EXECUTADO)

 

Intimar a douta advogada do exeqüente para que no prazo de cinco (05) 

dias recolha as guias para expedição de Carta Precatória a ser 

encaminhada para a Comarca de Tapurah - MT, com a finalidade de 

proceder a citação e demais atos, sendo que referidas guias que 

encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001140-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON REZENDE DOS SANTOS OAB - MT0016428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA NERI MARQUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

AMANDA MARIA MARQUES DE LARA (EXECUTADO)

RENATA MARQUES DE LARA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico em cumprimento do presente 

mandado, que diligenciei ao endereço indicado, ou seja, na Rua 

Claudiomiro Carvalho, nº 1869, bairro Boa Esperança, nesta cidade de 

Sinop/MT, e lá fui informada que os moradores local são Domício 

Fiqueiredo Santos e Eva Dancini, que moram no local há mais de dez anos, 

que não conhecem e nada souberam informar sobre as executadas ANA 

NERI MARQUES DOS SANTOS e AMANDA MARIA MARQUES DE LARA. 

Assim, pelos motivos expostos, deixei de CITAR as executadas ANA NERI 

MARQUES DOS SANTOS e AMANDA MARIA MARQUES DE LARA, bem 

como deixei de proceder ao ARRESTO, em virtude de não encontrar bens 

de sua propriedade, e devolvo o presente mandado em Cartório para as 

providências de praxe. Dou fé. SINOP/MT, 10 de agosto de 2018. 

NORANEY JOAQUIM DE SOUSA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007533-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE FEIL LEAL (REQUERIDO)
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Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito das diligências solicitadas pelos Oficiais de Justiça ID 

14599588, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia de 

complementação de 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 repasse aos oficiais de justiça, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245168 Nr: 15210-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI, LEIVES 

GILMAR PETRAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 (três) diligências, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e 

intimação, no bairro Residencial Sul, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247471 Nr: 16801-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO COBERTURAS E CONSTRUTORA 

LTDA - ME, JOSE APARECIDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do Exequente Dr. MAURO PAULO GALERA MARI para 

que em 05 (cinco) dias se manifeste informando novo endereço dos 

Executados ou requerendo o que entender de direito, visto que as 

correspondências de fls. 84/87 retornaram sem o devido recebimento, 

com a informação da EBCT "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 89600 Nr: 6947-04.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUCILENE RIBEIRO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALJ COMÉRCIO DE PRODUTOS GERAIS 

(PIERRE ALEXANDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Gabriela Balbinot dos 

Anjos - OAB:18077/O, LEONILDO SEVERO DA SILVA - OAB:8783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. LAURA GABRIELA BALBINOT DOS 

ANJOS para que no prazo de cinco dias informe endereço atual da parte 

devedora, para fins de expedição do mandado de penhora, avaliação e 

intimação ou, no mesmo prazo requeira o que entender de direito para 

prosseguimento da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117884 Nr: 10177-83.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL PARAISO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241

 Intimar o advogado do autor Dr. SILVANO FERREIRA DOS SANTOS para 

que no prazo de cinco dias manifeste-se e requeira o que entender sobre 

a petição e comprovante de pagamento de fls. 158/159 dos autos.

 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. Designo o dia 02 de outubro de 2018, às 15:00 horas, para 

oitiva da testemunha Henry Nicolas Herbas Vasquez, a qual deverá ser 

intimada por mandado de intimação, em conformidade com o art. 455, § 4°, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Expeça-se ofício ao Juízo da 

Vara Única da Comarca de Itaúba/MT informando a designação de nova 

data e hora para a oitiva da testemunha Henry Nicolas Herbas Vasquez. 3. 

Saem os presentes intimados. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 36510 Nr: 7351-94.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA DIOCESANA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE 

FREITAS LTDA, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:MT-3.418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIENEZ PEDROSO LEMES 

PINTO - OAB:15437

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

Exequente para manifestar-se nos autos acerca da petição de exceção 

de pré-executividade de fls.318/898, no prazo de 10( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 30899 Nr: 1472-09.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO SOSTER, VANTUIL GONÇALO 

BERTULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574, OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:Defens. Pública, ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 Intimar o douto advogado da autora Dr. ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES para que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias para 

expedição de Carta Precatória a ser encaminhada para a Comarca de 

Cuiabá - MT, com a finalidade de proceder a penhora e demais atos, sendo 

que referidas guias encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 233985 Nr: 8079-18.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J Silva Rodrigues - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M N Vieira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:176019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. FERNANDO BIRAL DE FREITAS para que 

no prazo de cinco dias informe endereço atual do devedor, a fim de 

possibilitar o cumprimento do despacho de fls. 112, visto que às fls. 94 

consta certidão do oficial de justiça informando que a empresa executada 

encerrou suas atividades no local informado nos autos.

 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

 Intimar o advogado do requerido Dr. MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA de que fora redesignado para o dia 2/10/2018, às 15 horas para 

inquirição da testemunha Henry Nicolas Herbas Vasquez.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163285 Nr: 11169-73.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimar o advogado do autor Dr. DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de avalição, no 

bairro: Setor Industrial Norte, 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) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 101894 Nr: 8950-92.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMILO ARANTES MENDES, CLAYTON 

MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 05( 

cinco) dias acerca da certidão negativa de avaliação lavrada pelo(a) Srª. 

Oficial de Justiça às fls.262, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117736 Nr: 10096-37.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES A'S MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Executada, para manifestar-se acerca da petição de 

desistência da ação, apresentada pelo Exequente às fls.191/192, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205566 Nr: 7429-05.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANEJAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA-ME, PATRICIA ALVES APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, GILMA MARCIA MARTINS 

CARDOSO DE ARAÚJO - OAB:68.261, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte autor(a) para manifestar-se no autos no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da devolução das cartas de citação com a informação da EBCT 

"end. insuficiente" (fls. 130/131) requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166956 Nr: 1788-07.2012.811.0015

 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: VALDENICE FRANCISCA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - 

OAB:MT nº 18.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, , impulsiono estes autos, com a finalidade de 

intimar a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo 

de 05( cinco) dias, acerca da petição e documentos de fls.86/90, 

requerendo o que de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007692-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUIZEDEQUE CONCEICAO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1007692-78.2018.8.11.0015 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 no BAIRRO: (descrito nos autos), devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 
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diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 15 de agosto de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007599-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GONCALVES FERREIRA (RÉU)

 

AUTOS PJE 1007599-18.2018.8.11.0015 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 no BAIRRO (constante nos autos), devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 15 de agosto de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007841-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SCHMITT CRESPO (REQUERIDO)

CRISTIANE SOUZA COSTA SCHMITT (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA PJE 1007841-74.2018.8.11.0015 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 de duas diligências do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para 

o cumprimento do Mandado de citação nos BAIRROs: Centro e Terra Rica, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 15 de 

agosto de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007749-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAX NACIONAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM OAB - MT7.898-B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO NEVES DA SILVA - ME (RÉU)

 

PJE 1007749-96.2018.8.11.0015 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 no BAIRRO: JD. DAS OLIVEIRAS, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop-MT, 15 

de agosto de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011091-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CAETANO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO BERNARDES (RÉU)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO 

NACIONAL (RÉU)

 

AUTOS PJE 1011091-52.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO da parte AUTORA 

para em cinco dias manifestar, tendo em vista que as cartas de citação 

foram devolvidas. Sinop-MT, 15 de agosto de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007622-61.2018.8.11.0015

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:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007622-61.2018.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

ID nº 14664173, concedendo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Decorrido o prazo , o que deverá ser certificado, intime-se a parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentando notificação válida da parte requerida ou o protesto do título, 

a fim de comprovar a mora, sob pena de indeferimento da inicial. Ademais, 

verifico que os documentos de ID nº 14664256/14664271 não pertencem 

as estes autos, devendo o advogado providenciar a sua inclusão no 

processo pertinente. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007829-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI OAB - SP276388 (ADVOGADO)

VINICIUS GOMES FERNANDES JALLAGEAS DE LIMA OAB - SP324236 

(ADVOGADO)

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO)

MARCOS HOKUMURA REIS OAB - SP192158 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO TIRLONI (REQUERIDO)

CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1007829-60.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em cinco dias informar endereço completo dos executados 

ADALBERTO TIRLONI E CASSIANA CÂNDIDO DA SILVA TIRLONI, bem 

como efetuar o recolhimento das diligências do oficial de Justiça, devendo 

as referidas diligências serem pagas na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 15 de 

agosto de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167086 Nr: 1927-56.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON PAULO MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 215091 Nr: 14992-50.2014.811.0015

 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: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, FERNANDA DE MATOS 

VALERIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA HIKARI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, Angeliza Neiverth - OAB:MT/13.851, 

MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT, PAULA SAVARIS BEE - OAB:18674-MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 235 a 238 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte EXEQUENTE para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 333393 Nr: 11680-27.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS HENRIQUE MASCARELLO, ANA PAULA 

FINGER MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO, ANTONIO 

LEUCIR MASCARELLO, EDUARDO ANTONIO MASCARELLO, ADRIANA 

PARZIANELLO MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Código nº 333393Observa-se que os embargantes indicaram à causa o 

valor de R$519.026,83 (quinhentos e dezenove mil, vinte e seis reais e 

oitenta e três centavos). Entretanto, os embargantes impugnaram a 

totalidade do débito exequendo, pois alegaram a nulidade da execução, 

além da impossibilidade de cobrança da cláusula penal e da multa 

moratória, razão pela qual, o valor da causa deve corresponder àquele 

atribuído à execução (...)Dessa forma, diante do poder-dever do juiz, 

conforme dispõe o §3º do artigo 292 do CPC/2015, determino, de ofício, a 

correção do valor atribuído à causa, para o valor de R$2.136.211,33 (dois 

milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e onze reais e trinta e três 

centavos). Altere-se no sistema PJE.Intimem-se os embargantes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolherem as custas remanescentes, sob 

pena de indeferimento da inicial, com o cancelamento da distribuição da 

ação. Com relação ao pedido de efeito suspensivo(...)Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos, nos 

termos do artigo 919, caput, do CPC, uma vez que não é o caso de se 

aplicar o disposto no artigo 919, §1º, do CPC.Recolhidas as custas 

processuais remanescentes, intime-se a embargada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar os embargos, nos termos do artigo 920 do 

CPC.Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no 

prazo de dez dias.Certifique a Gestora Judicial a não concessão do efeito 

suspensivo nos autos da execução.Sinop/MT, 14/08/2018GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85085 Nr: 2522-31.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO VIEIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057-MT, ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 162.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 85085 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em fase de 

cumprimento de sentença movida por RANDON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA.0 em face de CELSO VIEIRA DE ANDRADE.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182422 Nr: 3375-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO PINHEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA - INCORPORAÇÃO 

DE EMPREENDIM. IMOBILIÁRIOS, CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA 

(CAMPING CLUB CONDOMÍNIO RESIDENC. E RECREATIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TAVARES DOS 
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REIS - OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, em que, 

intimados a cumprirem a obrigação (fls. 304), os executados 

apresentaram impugnação (fls. 305/323), alegando que o descumprimento 

do acordo se deu em razão de “caso fortuito”, uma vez que a Prefeitura 

Municipal de Sinop não liberou os documentos necessários para a 

regularização do imóvel. (...) DECIDO. Verifico que não merece 

acolhimento a impugnação, uma vez que os executados não comprovaram 

que o descumprimento da obrigação ocorreu por circunstancias alheias à 

sua vontade. No acordo celebrado em 04/05/2015 (fls. 289/292), (...). 

Ademais, no acordo firmado entre as partes, ficou condicionado que (...). 

Ante o descumprimento parcial da obrigação pelos executados, o 

exequente promoveu o cumprimento de sentença e os executados 

apresentaram a impugnação, tentando se eximir da obrigação, aduzindo 

(...). Outrossim, em relação ao pedido de expedição de ofício à Prefeitura 

Municipal de Sinop e Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, verifico que 

não prospera, tendo em vista que, (...) Assim, restando comprovado o 

descumprimento da obrigação pelos executados, no prazo pactuado pelas 

partes, é devida a cobrança da multa. Assim, tendo em vista que os 

impugnantes não efetuaram o pagamento do valor devido no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 523, do CPC), deve ser aplicada a multa de 10% (dez 

por cento) prevista no §1º, do referido dispositivo legal. (...) Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento da 

sentença de fls. 305/323. Desta forma, intime-se os executados para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento do débito, com as 

devidas atualizações. Não havendo o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, nos termos do que estabelece o art. 523, §3º, do 

CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186580 Nr: 7763-73.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160805 Nr: 8251-96.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 102.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 160805 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

EDER DA SILVA RODRIGUES.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 206699 Nr: 8343-69.2014.811.0015

 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: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR BALDOINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 106/108. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 206699 – Ação de Busca e Apreensão movida por ITAPEVA II 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS em face de JOSIMAR BALDOINO DE SOUZA.

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.: 164110 Nr: 12050-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA ALEXANDRA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 Tendo em vista a certidão de fls. 113, nomeio novo perito o expert Jorge 

Ioannis Tsilfidis, Engenheiro mecânico, que poderá ser encontrado na Rua 

colonizador Ênio Pepino nº 1293 – Sinop/MT, Telefone 3531-7116 

(Imobiliária J investimentos), independentemente de termo de compromisso, 

nos exatos termos da decisão de fls. 106/107.

 Cumpra-se com urgência uma vez que se trata de processo inserido nas 

metas da CNJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232219 Nr: 6970-66.2015.811.0015

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN ILCEU CATHARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE CARVALHO, 

CONQUISTA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 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, referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Citação, tendo em vista o AR juntado às fls. 35verso 

devolvido como “ausente”, devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 259731 Nr: 3529-43.2016.811.0015

 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: GUSTAVO CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY PRISCILA PAIVA 

FRUTUOSO BOGO - OAB:OAB/MT 18.402, EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FÁBIO LUIS ANTONIO - OAB:31.149-PR

 DECISÃO: “Converto os debates orais em alegações escritas, 

concedendo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte, 

saindo devidamente intimadas para tanto.” Nada mais havendo, foi 

encerrado o presente termo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168511 Nr: 3479-56.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIOMAR DE FREITAS OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CRIMPER MÁQUINAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8184-A, GUSTAVO HOLLAS DE OLIVEIRA 

BRITO - OAB:77076/RS, IVANA ZARDO - OAB:37E911/RS

 Considerando que houve pagamento espontâneo, defiro o pedido de fls. 

218/219. Expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores 

depositados judicialmente (fls. 216v/217v), transferindo o valor vinculado 

aos autos, conforme requerido às fls. 219.

Após, pagas as custas, pela requerida, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123652 Nr: 2864-37.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS LAIER NOGUEIRA, REI COMÉRCIO D PEÇAS, 

ACESSÓRIOS E BOMBAS INJETORAS P/ VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - OAB:8247-B/MT, 

MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - OAB:OAB/MT 21.250-0, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - OAB:7230, 

FABIANO GODA - OAB:7188/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 Sirvo-me da presente certidão para intimar os advogados das partes para 

que se manifestem acerca do cálculo de fls. 182/183, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221547 Nr: 623-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUEU JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do EMBARGANTE, para em quinze dias apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 276 a 297.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 7404 Nr: 1769-55.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES BERTOTI PEREIRA - PJ, ALCIDES 

BERTOTI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se à 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

informando que o processo nº 98/99 foi extinto no ano de 2003, conforme 

decisão de fls. 84.

Após arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 248430 Nr: 17368-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÉSAR SABO, D.R.F. COMERCIAL 

AGRÍCOLA S/A, DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:OAB/DF32596, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - OAB:MT-8838-B

 Código nº 248430

Tendo em vista que foi decretada a falência da executada D. R. F. 

Comercial Agrícola S/A, conforme sentença prolatada em 30/07/2018, nos 

autos nº 1001011-92.2018.8.11.0015, em trâmite neste Juízo, determino a 

suspensão da presente execução em relação à executada, bem como em 

relação ao executado Dalton Roberto Cagnini, eis que 

acionista/administrador da falida, nos termos do artigo 99, inciso V, da Lei 

n° 11.101/2005.

Assim, considerando que a declaração de falência contra os referidos 

devedores não impede o prosseguimento da execução contra os demais 

devedores, determino o prosseguimento do feito em relação ao executado 

José Cesar Sabo.

Ademais, verifico da petição do acordo de fls. 127/128, que não houve a 

anuência do executado José Cesar Sabo, de modo que, não há que se 

falar na conversão da execução para entrega de coisa incerta para 

execução por quantia certa, nos termos pugnado pela exequente às fls. 

144/145.

 Posto isso, intime-se a exequente para se manifestar, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 277272 Nr: 14390-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRION EBSEN, EDOLI EBSEN, OSWIN EBSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 277272

Os embargantes pugnam sejam os autos apensados ao processo Cód. 

259699, para que possam ter conhecimento do teor do acordo celebrado 

naqueles autos. Entretanto, naquele feito, houve a homologação da 

desistência da ação, em data de 03/11/2016, e não a homologação de 

acordo.

O acordo celebrado entre as partes, a princípio, ocorreu nos autos da 

ação de execução (Cód. 247157), às fls. 127/128, quando requereram a 

suspensão do feito, até o integral cumprimento da obrigação.

Assim, intimem-se os embargantes para informarem se possuem interesse 

no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85949 Nr: 3380-62.2007.811.0015
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 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

 Código nº 85949

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca da petição de fls. 151/153, pugnando o que de direito, sob pena de 

extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266322 Nr: 7281-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO VON SCHARTEN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 72.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 266322 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO 

BRADESCO FINANCIMENTOS S.A em face de JAIRO VON SCHARTEN ME.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247173 Nr: 16622-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, DALTON 

ROBERTO CAGNINI, MARCONDES ZAMO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 247173

Tendo em vista que foi decretada a falência da executada D. R. F. 

Comercial Agrícola S/A, conforme sentença prolatada em 30/07/2018, nos 

autos nº 1001011-92.2018.8.11.0015, em trâmite neste Juízo, determino a 

suspensão da presente execução em relação à executada, bem como em 

relação ao executado Dalton Roberto Cagnini, eis que 

acionista/administrador da falida, nos termos do artigo 99, inciso V, da Lei 

n° 11.101/2005.

Assim, considerando que a declaração de falência contra os referidos 

devedores não impede o prosseguimento da execução contra os demais 

devedores, determino o prosseguimento do feito em relação ao executado 

Marcondes Zamo Vargas.

Desse modo, nos termos do acordo de fls. 105/106, converto a execução 

para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa.

Intime-se o executado Marcondes Zamo Vargas para cumprir a obrigação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 806 do CPC.

Não satisfeita a obrigação no prazo acima, expeça-se mandado de 

penhora de bens suficientes para a garantia da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 32766 Nr: 3626-97.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, em 05 (cinco)dias juntar cálculo atualizado 

do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266724 Nr: 7545-40.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA BORIN LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DAS MADEIRAS SUZANO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desentranhe-se o pedido de fls. 67/69, uma vez que o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica deve ser anotado no 

distribuidor. Proceda a Sra. Gestora de acordo com o artigo 1228 da 

CNGC.

Após, voltem-se os autos conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 93003 Nr: 25-10.2008.811.0015

 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: AIRTON PEREIRA, MARIA NUNES CAPILA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIDOTTO MARTINS, COLONIZADORA 

SINOP S/A, NELY FORTUNA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14.834/O - MT, FRANCIELE MARIA PERANDRÉ PERIN - 

OAB:22.836-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:MT - 16.233/O

 Código nº 93003

Tendo em vista a informação dos requeridos de que o imóvel em 

discussão foi adquirido por Dorli Rossi perante a colonizadora, conforme 

contrato de compra e venda de fls. 52/58 e 72/74, verifico ser necessária 

a intimação deste para, querendo, manifestar-se interesse no feito.

Assim, cite-se Dorli Rossi dos termos da ação, cientificando-o de que 

poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na 

inicial, observando o endereço constante às fls. 66-A.

 Decorrido o prazo de resposta, manifestem-se os requerentes, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Na mesma oportunidade, deverão juntar a matrícula 

atualizada do imóvel.

Determino que se façam as anotações na D.R.A.

Sinop/MT, 14/08/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169589 Nr: 4601-07.2012.811.0015

 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: MARIA JOSE DANTAS RISTAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FIAT AUTOMÓVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712/MT, ANA CAROLINA BINS GOMES DA SILVA - 

OAB:OAB/MG 149.947, ANDRÉYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE - 

OAB:12605/MT, CHRISTOFER DOS REIS SILVA - OAB:OAB/MG 131.550, 

DOMITILA ASSIS CHAVES DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 152.483, 

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - OAB:77467 , JOÃO DÁCIO DE 

SOUZA PEREIRA ROLIM - OAB:OAB/MG 822-A, JOÃO DACIO ROLIM - 

OAB:MG/822-A, RENATA GUIMARÃES POMPEU - OAB:OAB/MG 76.860, 
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ROBERTA RIBEIRO ALEXANDRE - OAB:OAB/MG 81.415

 DECISÃO: “Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a regularização da 

representação processual da empresa Fiat, que deve juntar procuração à 

advogada presente ao ato. Converto os debates orais em alegações 

escritas, concedendo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada 

parte, saindo devidamente intimadas para tanto.” Nada mais havendo, foi 

encerrado o presente termo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170217 Nr: 5291-36.2012.811.0015

 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: SEVERINO LUIZ MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DÁCIO DE SOUZA 

PEREIRA ROLIM - OAB:OAB/MG 822-A

 DECISÃO: “Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a regularização da 

representação processual da empresa Fiat, que deve juntar procuração à 

advogada presente ao ato. Converto os debates orais em alegações 

escritas, concedendo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada 

parte, saindo devidamente intimadas para tanto.” Nada mais havendo, foi 

encerrado o presente termo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180419 Nr: 1247-37.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR FORMIGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 180419

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, determino o desbloqueio. Com relação ao 

pedido de penhora e remoção dos veículos Honda/NXR 150 BROS MIX ES, 

placa NUD3549, ano/modelo 2010 e VW/GOL CL 1.8, placa JYA2484, 

ano/modelo 1994, verifico que constam restrição de alienação fiduciária, 

conforme extratos de fls. 93/94.

Assim, em razão dos veículos se encontrarem alienados fiduciariamente, a 

penhora recairá sobre os direitos decorrentes dos contratos de 

alienações fiduciárias, nos termos do artigo 835, inciso XII, do CPC.

 Desse modo, considerando que nos extratos não constam quais são os 

credores, intime-se a requerente para informar, no prazo de 10 (dez) dias.

Apresentadas quais são as instituições financeiras, oficiem-se, 

requisitando informações acerca da atual situação em que se encontram 

os contratos dos financiamentos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, diga o 

credor, em cinco dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 26243 Nr: 4364-22.2002.811.0015

 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 CARGILL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES ALENCAR GANZER, LEONÉRCIO 

GARCIA ANDRADE, LÚCIA MARIA DOS SANTOS ANDRADE, 

ALGODOEIRA ATIBAIA LTDA, SANTISTA TEXTIL S/A, SILVIO CUNHA 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, LUÍS FERNANDO 

DECANINI - OAB:9993-B, ROBERTO MATOS DE BRITO - OAB:30035/MG, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 De acordo com o art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), os 

honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, que detém legitimidade 

para executar a sentença nessa parte.

Ademais, verifico que a sentença de fls. 529/533 e, posteriormente, o V. 

Acórdão de fls. 627/637, julgou improcedentes os pedidos do autor, 

condenando-o ao pagamento dos réus, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), de forma que estes pertencem somente aos advogados 

constituídos pelos réus, nos termos do art. 23, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).

Desta forma, não há que se falar em habilitação do Espólio de Leonércio 

Garcia Andrade, uma vez que a ação quanto a este já foi extinta, somente 

subsistindo o cumprimento de sentença com relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, executados em apenso (cód. 217867). 

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. 

INDEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS 

EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA PARTE. O juízo “a quo” considera ser 

indispensável a regularização da representação processual, com a 

habilitação do espólio ou dos sucessores do “de cujus”. Honorários 

contratuais. Art. 22, § 4º, do EOAB. O direito ao recebimento do valor 

contratado não se confunde com a impossibilidade de execução do 

referido contrato nos próprios autos quando já tenha acontecido o 

levantamento da verba pela parte. O objeto do advogado não é 

constranger seu cliente ao pagamento forçado de valores contratados, 

mas apenas o de levantar valores que, por força de lei, lhe pertencem. A 

pretensão do causídico é a de fazer valer a regra contida no EOAB, e 

nada sugere que o falecimento do constituinte altere esse direito, mesmo 

porque o valor remanescente, devido aos herdeiros da parte, 

permanecerá depositado nos autos. RECURSO PROVIDO.”. (TJ-SP 

20492902320188260000 SP 2049290-23.2018.8.26.0000, Relator: José 

Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 04/06/2018, 8ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 04/06/2018).

Assim, indefiro o pedido de fls. 675/679.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220185 Nr: 18460-22.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO CARLOS MARONEZZI, GLEICE MATOS 

MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI, CELIA DA SILVA RODRIGUES, 

JOSÉ MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 

3928

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, condenando a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do 

Novo Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, traslade-se 

cópia da sentença para os autos principais (Código 184736) e 

arquivem-se estes autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247157 Nr: 16602-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOLI EBSEN, OSWIN EBSEN, IRION EBSEN, 

D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 247157

Tendo em vista que foi decretada a falência da executada D. R. F. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 451 de 552



Comercial Agrícola S/A, conforme sentença prolatada em 30/07/2018, nos 

autos nº 1001011-92.2018.8.11.0015, em trâmite neste Juízo, determino a 

suspensão da presente execução em relação à executada, nos termos do 

artigo 99, inciso V, da Lei n° 11.101/2005.

Assim, considerando que a declaração de falência contra um dos 

devedores não impede o prosseguimento da execução contra os demais 

devedores, determino o prosseguimento do feito em relação aos 

executados Edoli Ebsen, Irion Ebsen e Owin Ebsen.

Ademais, verifico da petição de fls. 127/128, que não foi juntado o anexo 

do instrumento da transação celebrada entre as partes, conforme item 1.

Posto isso, intime-se a exequente para se manifestar, em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157269 Nr: 4391-87.2011.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO & PEDROLO LTDA-ME, ARQUILEU 

ANTONIO PEDROLO, ALYNNE STEPHANIE WEISS ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios 

para CONVERTER o mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do 

CPC/2015) e condeno os requeridos ao pagamento da importância de 

R$8.289,59 (oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove 

centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário – Cheque Empresarial 

de nº. 34061 (fls.48/51), valor que deverá ser acrescido dos encargos 

contratados até a data do pagamento.Condeno os requeridos ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Transitada 

esta em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, intime-se 

o credor a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.Publique-se. Intimem-se pessoalmente a Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181746 Nr: 2666-92.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOLEDO & CIA LTDA, ANDRÉ TAVARES 

RUBIM DE TOLEDO

 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, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 

102/381, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 322771 Nr: 4808-93.2018.811.0015

 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: JOSÉ CÉSAR SABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRF COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA -EPP, 

DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:MT/16856-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 322771

Verifico que o requerente pretende o parcelamento das custas e taxa 

judiciárias. Entretanto, o parcelamento das custas processuais, é 

destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento.

 O Código de Processo Civil e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC preveem a 

possibilidade de parcelamento das despesas processuais (art. 98, §6º e 

art. 468, §§ 6º e 7°, respectivamente), contudo, tal necessidade deverá 

ser comprovada.

Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a hipossuficiência momentânea, sob pena de indeferimento do 

pedido de parcelamento das custas e taxa judiciárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 204019 Nr: 6207-02.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 INTIMAÇÃO das PARTES para manifestarem em quinze dias sobre laudo 

de fls. 95 a 98.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 216352 Nr: 15904-47.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 INTIMAÇÃO das PARTES para manifestarem em quinze dias sobre laudo 

de fls. 97 a 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 40013 Nr: 3575-52.2004.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEI DAWÍLIO VIEIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORCIL MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA 

- OAB:10.464/GO, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - OAB:7487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA REBELLATO ADORNO 

- OAB:OAB/DF 22.789, DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - 

OAB:OAB/DF32596, GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - 

OAB:OAB/DF 34.984

 INTIMAÇÃO do advogado do requerente, para, em 03 (três) dias 

manifestar sobre nova proposta dos honorários periciais de fls. 658 a 660, 

e, em havendo concordância que seja efetuado o depósito conforme 

determinado em audiência (termo de fls. 555/558).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205158 Nr: 7113-89.2014.811.0015

 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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 
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GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

PARTE AUTORA para em cinco dias retirar a carta precatória expedida 

para Colíder-MT, providenciando sua distribuição com as peças 

necessária (cópia da petição inicial e da procuração), juntando 

comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198535 Nr: 1430-71.2014.811.0015

 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: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QIECDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karlos lock - OAB:16828, 

Marcos Aurélio M. Mederiso - OAB:15.401

 Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

quanto ao ofício de fls. 349/359.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131413 Nr: 10629-59.2010.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, ALMIRO FRISO 

(ESPÓLIO), MARIO ANDRE LUCKMANN, ELIANA LUZIA SPINELLI 

LUCKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A, MARCELA REIS FRIZON - OAB:20221/O - MT, 

MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT, RODRIGO MOREIRA 

GOULART - OAB:13439-A/MT

 INDEFIRO o pedido de fls. 320/321, haja vista que a parte possui outros 

advogados habilitados nos autos que poderão comparecer a audiência.

 Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156004 Nr: 3161-10.2011.811.0015

 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: ANGELO ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661

 Tendo em vista que não foram apurados valores a serem restituídos à 

parte autora e haja vista o desinteresse na obtenção de título executivo, 

deixo de homologar os cálculos, ante as divergências apontadas.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257466 Nr: 2203-48.2016.811.0015

 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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILOTTI EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora, EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES, OAB/MT 4.156, para no prazo de até o dia 30/8/2018, 

efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais pendentes no valor de 

R$ 14.853,40 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta 

centavos) ficando consignado que as guias para o recolhimento estão 

disponíveis no site  serviços, guias, custas e taxas finais/remanescentes, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 211151 Nr: 11886-80.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEPPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E 

PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO MADEIRA INDUSTRIA COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GUIMARÃES MARQUES 

RAMOS DA FONSECA - OAB:12.993, ESTEVAM MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:OAB/MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de endereços de 

SIDNEY DOS SANTOS REIS – CPF: 666.100.952-72; LUIZ JOSÉ AUGUSTO 

SOUSA – CPF: 543.972.862-72 e JOSÉ MARIA DIAS – CPF: 

540.887.122-34, através dos Sistemas INFOJUD e BACENJUD.

 Localizados endereços diferentes dos já diligenciados, cite-se a parte 

requerida na pessoa de seus sócios, nos termos da decisão de fls. 30.

Restando infrutífera a busca, cite-se por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 88058 Nr: 10297-97.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL ANDRASAR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PADUIM DE OLIVEIRA - ME, IVANILDO 

RAMOS VIEIRA, SOLANGE MARIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:10137 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / 

B

 Intimem-se os executados acerca da avaliação de fls. 376.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163109 Nr: 10977-43.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE DE JESUS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 428/429. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 163109 – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS movida por FRANCISCA MARIA DE SOUZA em face de 

SIRLENE DE JESUS BUENO.
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Ademais, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes 

os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme 

declaração e documentos apresentados pela requerida.

 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.: 153168 Nr: 1204-71.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Defiro o pedido de fls. 263. Para tanto, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos cálculo atualizado do débito.

 Após, expeça-se o necessário, mediante pagamento das custas 

correspondentes.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92226 Nr: 9543-58.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODONE VALENTIM POSSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR ANTÔNIO STELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 Expeça-se Carta Precatória para avaliação e praceamento do bem 

penhorado às fls. 77/78.

Intimem-se.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001058-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1001058-66.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FRANCIANE GOBBI SANTOS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO 

DE MATO GROSSO O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS 

CONTESTAÇÕES,IDs.12403257 e 12162855. OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 15 de 

agosto 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000729-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DE ALMEIDA SILVA BALDOINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1000729-54.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.664,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CLAUDIANE DE ALMEIDA SILVA BALDOINO Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES,IDs.11816773 e 12030214. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 15 de agosto 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006661-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIANE RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

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 

#1006661-23.2018.8.11.0015 AUTOR: CLECIANE RODRIGUES DE FREITAS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - Em 

Id. Num. 14434985 - Pág. 1 a parte AUTORA informou que o “SUS marcou 

para o dia 30/08/2018 a cirurgia pleiteada nesta demanda, conforme 

documentos em anexo” (sic), assim, DETERMINO que os autos 

permaneçam na Secretaria, devendo, desde já, ser INTIMADA a parte 

Autora, por intermédio de seu CAUSÍDICO, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias após a data indicada para a realização da cirurgia, manifestar-se nos 

autos, informando se o procedimento foi realizado, bem como, pugnar o 

que entender de direito. II – Após, façam-me os autos em CONCLUSÃO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003973-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO CAMILOTTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OFICIAL DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL - CARTÓRIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DA COMARCA DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1003973-88.2018.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO 

INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: IMPETRANTE: CESAR AUGUSTO CAMILOTTI Parte 

Ré: IMPETRADO: OFICIAL DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL - CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SINOP, ESTADO DE MATO 
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GROSSO 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. SINOP , 15 de agosto 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003249-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(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 : 

1003249-55.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TEMPO DE SERVIÇO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO 

JOSE RODRIGUES ALVES Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 

1003249-55.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 

15 de agosto de 2018 Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003229-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES JOANUCCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 : 

1003229-64.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TEMPO DE SERVIÇO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA 

INES JOANUCCI Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 

1003229-64.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 

15 de agosto de 2018 Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003251-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON VIANA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 : 

1003251-25.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TEMPO DE SERVIÇO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

WASHINGTON VIANA ALVES Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 1003251-25.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. SINOP - MT, 15 de agosto de 2018 Atenciosamente, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003348-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH ELIANE FRIEDRICH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 : 

1003348-25.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TEMPO DE SERVIÇO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARGARETH ELIANE FRIEDRICH Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 1003348-25.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. SINOP - MT, 15 de agosto de 2018 Atenciosamente, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003271-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GASPAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 
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1003271-16.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TEMPO DE SERVIÇO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ROBERTO GASPAR Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 

1003271-16.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 

15 de agosto de 2018 Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 252114 Nr: 19402-20.2015.811.0015

 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: L. E. RODRIGUES PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICIAL DO CARTÓRIO DO REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, CALLAO PARTINERS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLECIO FERLIN - 

OAB:12.564 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGUES PEREIRA 

DA SILVA - OAB:18813/A, BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - 

OAB:309285, DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - OAB:113.590, FERNANDO 

BILOTTI FERREIRA - OAB:247031/SP, IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:15479/MT, RAFAEL PEREIRA DONAIRE - OAB:252570, RAFAEL 

RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT, VIVIAN CASTELLAN 

BERNARDINO - OAB:305.491-SP

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 278115 Nr: 14904-41.2016.811.0015

 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: ARLINDO PALU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos para intimação da parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca da contestação 

apresentada pela parte requerida Município de Sinop, às fls. 64/82, 

salientando que a parte requerida Estado de Mato Grosso, deixou de 

apresentar contestação embora devidamente citada de fl. 172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183183 Nr: 4188-57.2013.811.0015

 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: JOANA ISETE CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., PAPALEGUAS 

TRANSPORTE E TURISMO - JHENERSON ROCHA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Da detida análise dos autos, verifica-se que o ADVOGADO constituído 

pela parte REQUERENTE faleceu, conforme CERTIDÃO de fls. 74, razão 

pela qual DETERMINO, nos termos do art. 76 do CPC/2015, a 

REGULARIZAÇÃO de sua REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL no prazo de 

15 (quinze) dias, INTIMANDO a parte REQUERENTE, via postal – “A.R. 

Mãos Próprias”;

 II – SUSPENDO a AUDIÊNCIA do dia 14/08/2018;

 III – Após, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para DESIGNAÇÃO de nova data;

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183182 Nr: 4187-72.2013.811.0015

 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: MARINES ELIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., PAPALEGUAS 

TRANSPORTE E TURISMO - JHENERSON ROCHA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Da detida análise dos autos, verifica-se que o ADVOGADO constituído 

pela parte REQUERENTE faleceu, conforme CERTIDÃO de fls. 77, razão 

pela qual DETERMINO, nos termos do art. 76 do CPC/2015, a 

REGULARIZAÇÃO de sua REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL no prazo de 

15 (quinze) dias, INTIMANDO a parte REQUERENTE, via postal – “A.R. 

Mãos Próprias”;

 II – SUSPENDO a AUDIÊNCIA do dia 14/08/2018;

 III – Após, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para DESIGNAÇÃO de nova data;

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 172514 Nr: 7803-89.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TEODORO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que em fls. 33, foi expedida equivocadamente Carta de 

citação, sendo que o Requerido Estado de Mato Grosso, foi devidamente 

citado, conforme fls. 18/20, através de Carta Precatória, e em razão da 

homologação dos cálculos em fls. , expeço nova intimação ao advogado 

do autor, para que apresente cálculo atualizado, uma vez que, o cálculo 

apresentado em petição de fls. 27, em 2015, apresentou um cálculo de 

2014.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244001 Nr: 14430-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALLAO PARTNERS LTD. ("CALLAO")

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113.590, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031/SP, LUISE 

TREIN - OAB:305.179-SP, RENATA CARRETO - OAB:18.929-A/MT, 

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - OAB:305.491-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:187.479/SP

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 252838 Nr: 19739-09.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALLAO PARTNERS LTD. ("CALLAO")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:187.479/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE OLIVEIRA 

MONDOLFO - OAB:309285, DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113.590, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031/SP, VIVIAN 

CASTELLAN BERNARDINO - OAB:305.491-SP

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 256980 Nr: 1937-61.2016.811.0015

 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: MARIA VIEIRA SILVA, LEIVINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 29/46 do requerido Município de Sinop e 52/59 do 

requerido Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 187749 Nr: 9022-06.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 181-186 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 179-180 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. 180, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188193 Nr: 9498-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOLIANE APARECIDA DA SILVA 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:

 VISTOS EM CCORREIÇÃO.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 183-186 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 181-182 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. 182, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190092 Nr: 11536-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID ROMERO PODGAISKIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 165-169 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 
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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. 163, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190827 Nr: 12353-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MARTINS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 175-178 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 173-174 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. 174, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246345 Nr: 16069-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA LUCIA FERNANDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 237-239 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 233-234 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180935 Nr: 1803-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDA DE SOUZA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 144-147 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 142-143 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. 143, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236134 Nr: 9513-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – HOMOLOGO o CÁLCULO de fl. 21 apresentados pelo Exequente por 

meio do PETITÓRIO de fl. 20 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244611 Nr: 14830-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILÉIA BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 32-38 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 27-31 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 – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 29, 

a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 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:

 “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no 

sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte 

Requerente o medicamento “ENOXAPARINA 40MG, 30 DOSES/MÊS”, Por 

conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 26-29, e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO 

do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOSDEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS 

PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam 

isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e 

suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO o ESTADO 

DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, 

dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 

1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que 

“havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada listisconsorte 

passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação 

principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico 

estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba 

honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes 

passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz 

Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000). Por fim, em NÃO 

HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, 

e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS 

AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta 

sentença.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 186063 Nr: 7218-03.2013.811.0015

 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: OSMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESS TAIS MELGAREJO 

BRAND - OAB:RS/77224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 172-180 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 170-171 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. 171, 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.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013230-23.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA CRUZ (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO)

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE NATIELE BENITES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013230-23.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: LUIS CARLOS DA CRUZ 

EXECUTADO: VIVIANE NATIELE BENITES BARBOSA Vistos etc. I – 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

MANIFESTE acerca do documento de ID. 11899287, requerendo, ao final, o 

que entender de direito, sob pena de preclusão; II – Após de tudo 

certificado, concluso para deliberação. Às providências. Cumpra-se. 

SINOP, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011610-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROGERIO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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: 

8011610-39.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO ROGERIO DA SILVA 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos 

da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 14 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010689-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLERI FATIMA FRIGO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIQUE FRANCISCO DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010689-17.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: CLERI FATIMA FRIGO DIAS 

EXECUTADO: VANDIQUE FRANCISCO DO CARMO Vistos, etc. I - INDEFIRO 

o pedido de inclusão dos dados do executado nos cadastros de proteção 

ao crédito, uma vez que, entendo, salvo melhor juízo, que deverá/poderá a 

parte diretamente realizar estes atos, cabendo ao Poder Judiciário tão 

somente expedir uma CERTIDÃO DE DÍVIDA, o que desde já 

AUTORIZO/DETERMINO a expedição da referida certidão, pela Secretaria 

da Vara, caso seja requerido pela exequente; II – Outrossim, INTIME-SE o 

exequente para conferir profícuo prosseguimento ao feito, requerendo no 

prazo de 10 (dez) dias, o que entender de direito; III – Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, façam-me os autos em CONCLUSÃO. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 14 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013413-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MOTA MANZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013413-57.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL MOTA MANZANO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Cumpra-se conforme já 

determinado em mov. id. n° 10453315. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 14 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005761-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005761-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DANIEL RAMOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a empresa requerida não fora citada até a data 

hodierna, eis que a tentativa de citação via “A.R” restou infrutífera (ID. 

14451520). Sendo assim, verifica-se que não está regularizada a 

triangulação processual, razão pela qual DETERMINO: II – INTIME-SE a 

parte requerente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos o 

endereço atualizado ou dados suficientes que permita localizar a empresa 

requerida para efetivação da citação/intimação, eis que consta nos autos 

o retorno do A.R como “desconhecido”, bem como, requeira, ao final, o 

que de direito, sob pena de preclusão; III – Decorrido o prazo, certifique-se 

e concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 14 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 DESPACHO Processo: 

1002103-76.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SIMONE SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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, 
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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, 

14 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010810-79.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA MACHINER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010810-79.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: ANGELINA MACHINER 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a executada, intimada a 

se manifestar, quedou-se inerte (Evento nº 16022523). Sendo assim, 

DEFIRO o pedido de remoção dos bens penhorados (ID. 12320052), uma 

vez que satisfazem o débito em sua integralidade. À vista disso, 

DETERMINO: I - EXPEÇA-SE mandado de REMOÇÃO dos bens descritos no 

auto de penhora e avaliação de ID. 10656335; II - INTIME-SE a exequente 

para fornecer os meios necessários para efetivação da diligência; III - Uma 

vez efetivada a remoção, INTIME-SE o executado, ficando consignado o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o mesmo ofereça impugnação; IV – 

Transcorrido o prazo alhures com ou sem manifestação, INTIME-SE a 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender 

de direito, sob pena de preclusão. Serve a presente decisão como 

MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 14 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006433-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYANNE DUARTE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006433-48.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KELLYANNE DUARTE 

ARAUJO BASTOS REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. I - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, bem como, intime-se o reclamante, para 

comparecimento na audiência de conciliação a ser designada de acordo 

com a pauta deste Juízo, INTIMANDO-SE as partes para comparecimento; II 

- Advirto que, o não comparecimento do reclamante na audiência 

designada, implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, o 

não comparecimento, implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 

9.099/95); III - Não havendo acordo, deverá a parte reclamada contestar 

em 5 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a contestação 

pelo mesmo prazo. Serve a presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007348-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEILIANE ROMAN GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007348-97.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: DIEILIANE ROMAN GOMES Vistos, etc. I - CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; II - Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; III - Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; IV - Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; V - Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve a presente como 

Mandado/Ofício/Carta Precatória/Carta de Citação/Intimação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001782-07.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DIONATAN ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO; 2. 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; 3. 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. 4. Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005310-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005310-49.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JAQUELINE SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO; 2. 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; 3. 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. 4. Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006132-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LOBO COSTA DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006132-04.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANO LOBO COSTA DE 

MENESES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Acolho o pleito 

formulado em mov. id. n° 14479086, cumpra-se conforme requerido. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDIANE AGUIAR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 

1000446-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LEUDIANE AGUIAR DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO; 2. 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; 3. 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. 4. 

Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FREITAS DE SOUZA (REQUERIDO)

ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000875-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME, ROGERIO 

FREITAS DE SOUZA Vistos, etc. Acolho o pleito formulado em mov. id. n° 

14650538. Cumpra-se, conforme requerido. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 15 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE ANDRADE NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/09/2018 14:30. Quarta-feira, 15 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010986-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/09/2018 10:30. Quarta-feira, 15 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011582-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011582-59.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROZENILDA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A VISTOS, ETC. Dispensado o relatório. Decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. MÉRITO A Reclamante alega que nunca 

solicitou qualquer serviço com o reclamado ou procedido qualquer 

negociação contratual que pudessem originar os débitos que levaram a 

Reclamada a negativar seu nome junto ao Órgão de proteção ao Crédito 

SCPC. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da Reclamante com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, cuja origem a Reclamante alega desconhecer, 

haja vista que afirma jamais ter utilizado serviços ou que tivesse qualquer 

relação comercial com a requerida que viesse a justificar a restrição em 

apreço. A Reclamada em sua peça de defesa não trouxe qualquer 

documento hábil para demonstrar a validade de tal débito, fazendo juntada 

de documentos unilaterais e print’s de seu sistema, bem como uma 

gravação de uma suposta negociação realizada pela Reclamante, 

limitando-se a mencionar que está em exercício legal de seu direito. Desta 

feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos 

débitos negativados e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, 

presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não contratados) e o 

dano (este, que se passou na esfera moral), conclui-se que houve o nexo 

de causalidade. Desta maneira, estando presentes os elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar a 

reclamante, conforme se apurou. No que concerne aos danos morais, 

analisando-se detidamente os fatos, percebe-se sem maiores dificuldades 

que o abalo (dano) que o reclamante sofreu em sua reputação decorreu 

diretamente da negativa de fornecimento de serviços da reclamada. 

Acaso não tivesse ocorrido a inscrição no cadastro negativo de proteção 

ao crédito, o reclamante não teria saído da normalidade do seu estado 

anímico, restando abalada as suas emoções. Desta maneira, estando 

presentes os três elementos da responsabilidade civil, existe para o 

reclamada o dever de indenizar a reclamante, conforme se apurou. A rigor 

no dano moral, a reparação não-patrimonial surge no instante em que o 

ser humano suporta um constrangimento que, no caso em tela, não lhe era 

exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. A 

propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na 

vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio 

de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado 

em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, 

edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter 

Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Na situação descrita na inicial vislumbro situação 

em que possa caracterizar dano moral já que negou, injustificadamente, o 

fornecimento do serviço bancário ao reclamante. Ademais, não há 

necessidade para a caracterização do dano moral reflexos econômicos 

uma vez que, na espécie, foi atingido, em virtude da conduta da 

reclamada, um dos direitos da personalidade do Reclamante, tendo 

ocorrido o sofrimento humano que rende ensejo à obrigação de indenizar. 

Por fim, o sentimento a auto-estima também é merecedor de tutela jurídica. 

Portanto, não restam dúvidas acerca da existência da dor moral suportada 

pela reclamante. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho 

prejuízo suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei 

não prevê padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de 

ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de 

prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível 

segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o 

abalo de crédito suportado pela autora, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da 

requerente e do requerido, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras do requerente e requerido, bem como a existência 

de outra negativação. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica ao 

inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve atender a 

repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau 

de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). Ademais, mostra-se justo 

porquanto atende o caráter repressivo da fixação indenizatória já que 

inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. 

Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pelo Reclamante em desfavor do 

Reclamado BANCO ITAUCARD S.A. para: I) CONDENAR o Banco ora 

Reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

citação. II) DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011582-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011582-59.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROZENILDA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A VISTOS, ETC. Dispensado o relatório. Decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 
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orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. MÉRITO A Reclamante alega que nunca 

solicitou qualquer serviço com o reclamado ou procedido qualquer 

negociação contratual que pudessem originar os débitos que levaram a 

Reclamada a negativar seu nome junto ao Órgão de proteção ao Crédito 

SCPC. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da Reclamante com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, cuja origem a Reclamante alega desconhecer, 

haja vista que afirma jamais ter utilizado serviços ou que tivesse qualquer 

relação comercial com a requerida que viesse a justificar a restrição em 

apreço. A Reclamada em sua peça de defesa não trouxe qualquer 

documento hábil para demonstrar a validade de tal débito, fazendo juntada 

de documentos unilaterais e print’s de seu sistema, bem como uma 

gravação de uma suposta negociação realizada pela Reclamante, 

limitando-se a mencionar que está em exercício legal de seu direito. Desta 

feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos 

débitos negativados e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, 

presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não contratados) e o 

dano (este, que se passou na esfera moral), conclui-se que houve o nexo 

de causalidade. Desta maneira, estando presentes os elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar a 

reclamante, conforme se apurou. No que concerne aos danos morais, 

analisando-se detidamente os fatos, percebe-se sem maiores dificuldades 

que o abalo (dano) que o reclamante sofreu em sua reputação decorreu 

diretamente da negativa de fornecimento de serviços da reclamada. 

Acaso não tivesse ocorrido a inscrição no cadastro negativo de proteção 

ao crédito, o reclamante não teria saído da normalidade do seu estado 

anímico, restando abalada as suas emoções. Desta maneira, estando 

presentes os três elementos da responsabilidade civil, existe para o 

reclamada o dever de indenizar a reclamante, conforme se apurou. A rigor 

no dano moral, a reparação não-patrimonial surge no instante em que o 

ser humano suporta um constrangimento que, no caso em tela, não lhe era 

exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. A 

propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na 

vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio 

de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado 

em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, 

edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter 

Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Na situação descrita na inicial vislumbro situação 

em que possa caracterizar dano moral já que negou, injustificadamente, o 

fornecimento do serviço bancário ao reclamante. Ademais, não há 

necessidade para a caracterização do dano moral reflexos econômicos 

uma vez que, na espécie, foi atingido, em virtude da conduta da 

reclamada, um dos direitos da personalidade do Reclamante, tendo 

ocorrido o sofrimento humano que rende ensejo à obrigação de indenizar. 

Por fim, o sentimento a auto-estima também é merecedor de tutela jurídica. 

Portanto, não restam dúvidas acerca da existência da dor moral suportada 

pela reclamante. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho 

prejuízo suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei 

não prevê padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de 

ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de 

prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível 

segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o 

abalo de crédito suportado pela autora, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da 

requerente e do requerido, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras do requerente e requerido, bem como a existência 

de outra negativação. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica ao 

inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve atender a 

repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau 

de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). Ademais, mostra-se justo 

porquanto atende o caráter repressivo da fixação indenizatória já que 

inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. 

Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pelo Reclamante em desfavor do 

Reclamado BANCO ITAUCARD S.A. para: I) CONDENAR o Banco ora 

Reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

citação. II) DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011420-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte requerida acerca do teor da r. sentença proferida nos 

autos, bem como para, querendo, contrarrazoar o recurso inominado 

interposto pela parte autora.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013592-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GABRIEL CRIVELARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA LORENZON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 15 de agosto de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006283-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALDO RODRIGUES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/09/2018 14:30. Quarta-feira, 15 de Agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008018-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SEQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008018-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JORGE SEQUEIRA FILHO 

REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos, etc. I - Intime-se o autor 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação de tutela; Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008020-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SEQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008020-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JORGE SEQUEIRA FILHO 

REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos, etc. I - Intime-se o autor 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação de tutela; Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008040-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PAULO KOTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIARA MOTORS LTDA (REQUERIDO)

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008040-96.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALMIR PAULO KOTZ 

REQUERIDO: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, ITACIARA MOTORS 

LTDA Vistos, etc. I - Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDE A INICIAL, juntando o comprovante de endereço em seu 

nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo; II - Com o aporte, 

concluso para apreciação de tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEILTON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 

1001173-24.2017.8.11.0015. REQUERENTE: NEILTON LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: 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, 15 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012678-58.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE LEHMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

KARINA DA SILVA FERREIRA VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO)

LUANA CRISTINA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

DAMIÃO LUCIVANDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012678-58.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ANELISE LEHMEN 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 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 

14597703 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 465 de 552



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, 15 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013165-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON MELLO PADOVAN (REQUERIDO)

OLICE ENDERLE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/09/2018 15:15. Quarta-feira, 15 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006290-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIS & LAURINDO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/09/2018 15:30. Quarta-feira, 15 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006294-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. BEZERRA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/09/2018 16:15. Quarta-feira, 15 de Agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009549-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOZI IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

ELIEZER DANIEL GRAPIGLIA TOZI (REQUERENTE)

ZENILTON NEUMANN (REQUERENTE)

IVA MIKELLI CAPELARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO REZENDE PACHECO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009549-96.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IVA MIKELLI CAPELARI, 

ZENILTON NEUMANN, TOZI IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - ME, ELIEZER DANIEL GRAPIGLIA TOZI REQUERIDO: TIAGO 

REZENDE PACHECO Vistos, etc. Compulsando os autos, vejo que a parte 

requerente pretende a redesignação da audiência instrutória, uma vez que 

o patrono habilitado nos autos encontra-se em licença médica (ID. 

14763272). Sendo assim, DEFIRO o pleito de ID. 14762773, razão pela qual 

REDESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 11 de 

outubro de 2018, às 8h30min. Mantenho os demais termos do despacho 

de ID. 13249782. Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 111986 Nr: 4326-63.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR GOULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX HILDENBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Milano Jordano Silva - 

OAB:16053-O/MT, JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, objetivando a EFETIVAÇÃO da presente execução, nos 

termos dos artigos 4.º e 8.º e 139, todos, do Código de Processo Civil 

acolho em parte os pedidos formulados pelo exequente em ID. 8685948, 

razão pela qual INDEFIRO o pleito de buscas de veículos via RENAJUD, eis 

que já realizada e restou infrutífera (ID. 4148892). Sendo assim, DECIDO: I 

- OFICIE-SE o Departamento de Trânsito Nacional - DETRAN, para que 

suspenda a Carteira de HABILITAÇÃO do executado CLEITON DEIVEDE 

ALVES, CPF 007.259.531-01, até o pagamento da presente dívida ou 

ulterior deliberação.II – Após a diligência alhures, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito. III – Ademais, DESENTRANHEM-SE o despacho de ID. 9995950, 

eis que não guarda relação com os autos. Serve a presente decisão como 

MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO E CARTA 

PRECATÓRIA.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011244-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TOMINAGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ OAB - PR83410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNDERTAKE ASSESSORIA EM RH LTDA - ME (REQUERIDO)

GESSICA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011244-85.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AUTO POSTO TOMINAGA 

LTDA - EPP REQUERIDO: GESSICA MARQUES, UNDERTAKE ASSESSORIA 

EM RH LTDA - ME Vistos, etc. Pelo petitório retro, a parte autora postula 

pela realização de pesquisa para obter endereço da requerida junto aos 

órgãos conveniados ao Poder Judiciário. (ID. 11722161). Pois bem. 

Considerando que este juízo não é órgão consultivo e considerando, 

também, que o processo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve 

obedecer aos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, a teor do que dispõe o artigo 2º da Lei 

9.099/95, entendo que admitir pesquisas pelos sistemas BACEN, 

RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e TRE, ou sistemas semelhantes, para obter 

endereço do Executado é ir contra os critérios estabelecidos em lei para a 

tramitação de processos neste juízo, ante o caráter excepcional da 
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medida. A propósito, nesse sentido orienta-se a jurisprudência. Vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCALIZAÇAO 

DOS ENDEREÇOS DOS AGRAVADOS PELO SISTEMA DO INFOJUD - 

EXCEPCIONALIDADE - DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS Relator: Des. 

Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 17/07/2012, 4ª Câmara 

Cível). Com efeito, e sem maiores delongas, por entender que o pedido não 

se amolda a excepcionalidade ou aos princípios norteadores do JEC, 

INDEFIRO o pedido de pesquisa de informação de endereço da requerida. 

À vista disso, em atenção ao postulado pela requerente, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. Ultrapassado o 

aludido prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob 

pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se Às providências. SINOP, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SCHONARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

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; 3. 

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. 4. 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. 5. 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE BONFIM RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

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; 3. 

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. 4. 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. 5. 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

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; 3. 

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. 4. 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. 5. 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010281-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI APARECIDO COELHO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

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; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 
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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. 4. 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. 5. 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010075-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR SOARES VOLKEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

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; 3. 

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. 4. 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. 5. 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.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008228-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA TEREZINHA FUMAGALI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008228-26.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: VANIA TEREZINHA FUMAGALI Vistos, etc. 1. 

DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se frutífera a 

constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial 

de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011164-70.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELA BROLESE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011164-70.2015.8.11.0015. REQUERENTE: CARPE DIEM RESORT 

RESIDENCIAL REQUERIDO: MANOELA BROLESE Vistos, etc. 1. 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; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013058-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SILVA BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013058-47.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDEVINO DIAS DOS 

SANTOS - ME EXECUTADO: VALDIR SILVA BRANDAO Vistos, etc. 1. 

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; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002497-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSA MILLENA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE ALVES CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002497-49.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LAYSA MILLENA DOS SANTOS 

EXECUTADO: DAIANE ALVES CORREA Vistos, etc. 1. 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; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011942-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO GROTH (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA OAB - MT0018459A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011942-06.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: BERNARDO GROTH 

EXECUTADO: IVAN ALVES DOS SANTOS Vistos, etc. 1. 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; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005775-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MAIA CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005775-24.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO CESAR MAIA 

CARDOSO JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ressai dos autos 

que a parte requerente postula pela extinção e arquivamento do feito (ID. 

14079013). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores 

delongas, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte requerente , em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 14 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005124-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VALDIR MIRANDA DOS 

SANTOS em face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

a existência de danos morais pela inscrição do nome da parte Requerente 

em cadastro de inadimplentes. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. O pedido de 

desistência formulado pela parte Requerente (id nº 14134702) 

fundamentando-se em necessidade de perícia não comporta acolhimento, 

eis que eivada de evidente má-fé processual, motivo pelo qual, com fulcro 

no Enunciado nº 90 do FONAJE referido pedido não comporta acolhimento. 

A perícia grafotécnica arguida é desnecessária ante a prova colacionada 

nos autos eis que em sua petição defensiva a parte Requerida trouxe aos 

autos cópia do contrato pactuado entre as partes (id nº 14062507) onde 

consta inclusive cópia do documento pessoal do autor, idêntico ao 

apresentao em sua petição inicial. Neste sentido já decidiu a Turma 

Recursal do E. TJMT: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. […] 3. 

Diferente do assinalado pelo juízo de origem, não há se falar em 

declaração de inexistência do débito objurgado, na medida em que restou 

comprovado nos autos a existência da relação jurídica entre as partes, 

conforme “Proposta de Adesão”, devidamente assinado pela consumidora 

e colacionado na contestação e razões recursais. 4. Caso em que a 

empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a 

licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o contrato 

assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, 

do Código de Processo Civil. 5. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante do contrato 

é idêntica àquelas aposta nos demais documentos colacionados aos 

autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos 

que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

347282520168110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 
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14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência da demanda. 

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, incorrendo em litigância de 

má-fé e, por tal motivo, impossível o acolhimento do pedido de desistência 

com fulcro no Enunciado nº 90 do FONAJE. A legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária, neste sentido. 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. Cabe salientar que a parte Requerente 

possui negativações preexistentes e posteriores àquela discutida nestes 

autos. Por fim, havendo prova da existência de relação jurídica, bem como 

origem do débito, impõe-se a procedência do pedido contraposto. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Requerente a pagar à parte Requerida a importância total de R$ 164,97 

(cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), devidamente 

atualizada pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e com a 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação da 

parte Requeridae, 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 da parte 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.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013492-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PALUDO (EXECUTADO)

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). 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012147-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA MENANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA OAB - MT0017749A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA LUIZE DE OLIVEIRA JUSTUS (EXECUTADO)

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). 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012148-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VENEZA SERVICOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA OAB - MT0017749A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA LUIZE DE OLIVEIRA JUSTUS (EXECUTADO)

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). 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013178-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR APARECIDO MATOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

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 EXECUÇÃO DE TÍTULO EJUDICIAL na qual a parte Exequente noticiou 

nos autos o adimplemento integral do débito. 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. Deixo de condenar as partes ao 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010300-66.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JUNIOR DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. P. DE SOUZA NOLETO (EXECUTADO)

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. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, 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: 1005780-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE KARINA DOS SANTOS PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONOPRESS - RIMO INDUSTRIA E COMERCIO FONOGRAFICA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (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). Por consequência, 

CANCELO a audiência de instrução desginada para 04.10.2018 às 09h. 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012390-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ELI (EXECUTADO)

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). Por consequência, 

DETERMINO o CANCELAMENTO da audiência de instrução desginada para 

04.10.2018 às 09h. 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: 1005028-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & SOCREPPA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. DIONATO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ME (REQUERIDO)

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). 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: 1005394-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DA SILVA DE PAULA (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. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por DIOGO RODRIGUES em face de JOSUE DA SILVA DE PAULA 

objetivando o pagamento da importância de R$ 7.200,00 (sete mil e 

duzentos reais) referente ao título de crédito vencidos em 10.01.2016. 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida devidamente citada (id 

nº 14654719) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 

14711753). A parte Requerente comprovou satisfatoriamente a existência 

de seu crédito, somando-se à presunção de veracidade em decorrência 

da revelia, através dos cheques juntados aos autos (id nº 13366499). Ex 

positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), devendo o cheque 

ser atualizado pelo INPC a partir do respectivo vencimento e com a 

incidência de juros legais a partir da citação 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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010949-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Compulsando os autos verifico que fora lançada 

sentença homologatória de acordo em id:14665522, contudo, trata-se de 

erro haja vista não ter ocorrido a transação entre as partes. Desse modo, 

reformo a sentença (id:14665522) proferida e passo a realizar o seu 

julgamento. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de AZUL LINHAS 

AEREAS. Aduz a reclamante que no retorno das férias com saída de 

Campinas (VCP) no dia 20/12/2016, no voo 4293, as 08h15min, com 

chegada em Cuiabá (CGB) as 09h30min, teve um atraso de 

aproximadamente de 01h30min (uma hora e trinta minutos) para o efetivo 

voo. Portanto, a programação não aconteceu como prevista, por culpa 

exclusiva da requerida. Discorre que o atraso teve efeito dominó em sua 

programação, gerando danos morais indenizáveis. Restando infrutífera a 

audiência de conciliação, a Requerida apresentou contestação. Em sua 

defesa a Requerida alega que o atraso ocorreu devido a questões de 

ordem operacional e trafego aéreo e, ainda, que o mesmo não é capaz de 

gerar danos indenizáveis por ser ínfimo atraso e não afetar a conexão da 

Requerente (CuiabáxSinop). Considerando a inexistência de preliminares 

hasteadas, passo ao julgamento do mérito da demanda. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o reclamante adquiriu previamente passagem aérea da 

companhia reclamada. No caso vertente, verifico que ocorreu o atraso de 

1 hora e 30 minutos fazendo com que a reclamada chegasse ao seu 

destino depois do programado. Com fulcro no princípio do livre 

convencimento do magistrado passo ao julgamento do feito. Insta 

consignar que é ponto INCONTROVERSO nos autos que ocorreu apenas 

um atraso de voo de 1h30min, em virtude do trafego aéreo constatado 

pela reclamada. O atraso apenas ensejara o alegado dano, quando 

superior a quatro horas, nos demais casos, este é considerado ínfimo, e 

de acordo com a providência necessária para que a viagem pudesse 

realizar-se de forma segura. Nesse sentido: Ementa: JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO NO VÔO DE 3H 27 MIN. ATRASO 

TOLERÁVEL. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC . DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A alteração no serviço de transporte aéreo é prática adotada 

por todas as companhias aéreas e tem como objetivo adequar a malha 

aérea. Havendo atraso superior a 4 horas do horário do vôo, o 

consumidor está resguardado pelo art. 21 da Resolução da ANAC nº 400, 

de 13/12/2016, que obriga que as empresas aéreas comuniquem aos 

passageiros, com a maior antecedência possível, e ofereçam as 

alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro. 2. 

O atraso de até quatro horas, em decorrência de reestruturação da malha 

aérea, configura atraso tolerável e mero aborrecimento, em razão da 

complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, 

não sendo apto para caracterizar danos morais. 3. A alegação de que o 

filho da autora ficou desamparado de assistência em decorrência do 

atraso no vôo não restou comprovada nos autos. Ademais, a empresa 

aérea não poderia ser responsabilizada por tal fato, uma vez que não há 

nexo de causalidade entre os eventos. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e 

honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099 /95), ficando a exigibilidade 

de tais verbas suspensa na forma do art. 98 , § 3º do CPC . A súmula de 

julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099 /95. 

(TJ-DF - 07011502820188070016 DF 0701150-28.2018.8.07.0016 (TJ-DF) 

Jurisprudência•Data de publicação: 26/06/2018) Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ATRASO E ANTECIPAÇÃO DE VÔO INFERIOR A 04 HORAS. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. 1. Hipótese em que o atraso no embarque no 

vôo de ida, em pouco mais de 02 horas, e a antecipação do vôo de 

regresso, em pouco mais de 03 horas, não causou prejuízos aos 

demandantes, de modo a atingir atributos da personalidade, tratando-se de 

mero aborrecimento do cotidiano. 2. A ausência de prova acerca dos 

prejuízos que teriam sido suportados pelos demandantes em razão da 

mudança dos horários de embarque, afasta o direito de indenização por 

abalo moral. 3. Danos morais não configurados, considerando inexistir 

prova do abalo moral excepcional, que deveria ter sido demonstrado pela 

parte autora. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71006876247, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/03/2018). Logo, entendo 

que o pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque 

os fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. No julgamento de caso 

análogo a jurisprudência assim se posicionou, consoante decisões que 

abaixo colaciono: “(...)DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral 

deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo sofre lesão de 

cunho não patrimonial, ou seja, abalo psíquico em sua vida particular. No 

entanto, há situações que representam apenas dissabor do cotidiano, 

fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas 

circunstâncias, não há que se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - 

AC: 749395 SC 2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de 

Julgamento: 07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Correia Pinto, undefined) Soma-se: “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 

da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) É fato que, muitas vezes, estes acontecimentos 

são desagradáveis, causando desconforto e aborrecimento o que, por si 

só, não ensejam qualquer espécie de indenização (salvo por danos 

materiais, se for o caso), pois, imaginemos se, toda vez que fossemos 

vítimas de infortúnios episódios, pleitearíamos indenizações junto ao 

Judiciário! Causaríamos, assim, um verdadeiro caos, um abarrotamento 

desnecessário da Justiça com situações que facilmente seriam resolvidas 

pelo bom senso. Quanto ao acordo realizado em processo semelhante, 

insta elucidar que a realização de acordo é mera liberalidade da empresa 

Requerida, não servindo como prova da existência ou não de um direito. 

Dessa maneira, a realização de acordo em outro processo em nada 

influencia no julgamento desta lide. Assim, os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não 

encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o 

indeferimento do pedido de condenação da parte ré a pagar reparação por 

danos morais. Sendo assim, DECIDO: Com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais, vez 

que os fatos versados nos autos, correspondem apenas a dissabor do 

cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade 

e, nessas circunstâncias, não há que se falar em dano moral, sendo 

caracterizado o mero aborrecimento, via de consequência, DECLARO 
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EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o transito 

em julgado, e ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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

 

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 DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por FABIO ROGERIO DE LIMA em face de 

VIVO S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de 

danos morais pela inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A parte Requerida cumpriu seu 

ônus probatório em demonstrar a existência de relação jurídica entre as 

partes acarreta na improcedência da demanda, conforme cópia dos 

contratos trazidos aos autos (ids nº 13095104, 13095102, 13095048, 

13095047 e 13095045) os quais contém, inclusive cópia do mesmo 

documento de identificação apresentado pela parte Requerente no id nº 

3015171. 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, incorrendo em 

litigância de má-fé. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária, neste sentido. 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. Cabe salientar que a parte Requerente possui negativações 

preexistentes e posteriores àquela discutida nestes autos. Por fim, 

havendo prova da existência de relação jurídica, bem como origem do 

débito, impõe-se a procedência do pedido contraposto. 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 da parte parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 3% 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011635-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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 SENTENÇA Processo: 

1011635-40.2017.8.11.0015. REQUERENTE: TATIELE DE LIMA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Em ID. 12718306 a exequente informa nos 

autos que o executado adimpliu o débito objeto da presente ação, assim, 

dissolvendo o litigio outrora existente. “Ex positis”, sem maiores delongas, 

DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO, 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. Após o trânsito em julgado, não 

havendo outras providências a serem adotadas na presente demanda, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185704 Nr: 6854-31.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE ITAMAR POLI DE OLIVEIRA, CLEISON 

ALVES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARCOS ROGÉRIO MENDES - OAB:16.057-MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JESSE ITAMAR POLI DE OLIVEIRA, 

Filiação: Luzia Antonia Poli de Oliveira e Valdir Damasceno de Oliveira, 

data de nascimento: 02/04/1994, brasileiro(a), natural de Nova 

Londrina-PR, convivente, montador de moveis, Telefone 66-9677-0514. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO do réu, acima qualificado, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, constitua novo advogado nos autos ou, caso não 

possua condições financeiras para arcar com os custos, será assistido 

pela Defensoria Pública.

Despacho/Decisão: Código n° 185704Vistos, Compulsando os autos, 

verifico que a Defesa do réu JESSE ITAMAR POLI DE OLIVEIRA mesmo 

sendo devidamente intimada da decisão de fl. 197, conforme certidão de fl. 

220, deixou de cumprir as determinações ali exaradas. Sendo assim, 

dando conta da inércia do causídico constituído, intime-se por edital o 

acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo advogado 

nos autos ou, caso não possua condições financeiras para arcar com os 

custos, informe-a de que será assistida pela Defensoria Pública. 

Informe-o, outrossim, de que o transcurso in albis do prazo supracitado 

ensejará a remessa dos autos à Defensoria Pública.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, VANESSA 

GONÇALVES DE AZEVEDO, digitei.

Sinop, 14 de agosto de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos
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 Cod. Proc.: 316356 Nr: 474-16.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIONEY JUNCKES, ADMIR ANTONIO MARCA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:

 Código n° 316356

Vistos,

 Trata-se de pedido formulado por GIONEY JUNCKES, no qual requer 

autorização para viajar para o Distrito de Boa esperança, comarca de 

Sorriso/MT entre os dias 10 e 12 de agosto de 2018, bem como para viajar 

a cidade de Rolim de Moura/RO entre as datas de 23 e 28 de agosto de 

2018, no qual também requer que seja autorizada sua viagem a cidade de 

Jaraguá do Sul/SC entre os dias 31/08/2018 e 03/09/2018.

É o necessário relatório.

Decido.

Considerando que a petição de fls. 83/85 fora juntada na data de 

13/08/2018 e o pedido de autorização de viagem para o Distrito de Boa 

Esperança, Comarca de Sorriso/MT, para o evento “Rodeio Crioulo” fora 

requerido para os dias 10 e 12 de agosto de 2018, restou prejudicado o 

pedido.

Da análise aos demais pedidos, entendo que o pleito deve ser deferido. O 

requerente pugna pela autorização para viajar a Comarca de Rolim de 

Moura/RO, para comparecer ao aniversário da tia de sua esposa, entre os 

dias 23 e 28 de agosto, bem como viajar para a Comarca de Jaraguá do 

Sul/SC, para participar do aniversário da sua sobrinha, entra as datas de 

31/08/2018 e 03/09/2018, conforme documentos colacionados aos autos 

(fls. 86/89).

Sendo assim, autorizo o indiciado GIONEY JUNCKES a viajar e permanecer 

nas cidades de Rolim de Moura/RO e Jaraguá do Sul/SC, pelo período 

requisitado, conforme as datas supra citadas.

 Finda a viagem, no prazo assinalado, deverá o requerente retornar e 

continuar o cumprimento das condições impostas como medida cautelar 

diversa da prisão em audiência (fl. 38/39).

Ademais, reitera- se o último parágrafo da decisão de fls. 38/39.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 107761 Nr: 207-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FREITAS VIEIRA, ANTONIO CARLOS 

DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Ação Penal - Código Apolo 107761.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 113/118, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de março de 

2019, às 17h30min .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado Antônio e o seu advogado.

Intimem-se as testemunhas, devendo constar no mandado que deverão 

trazer os seus documentos de identificação no dia da audiência acima 

aprazada.

Por fim, procedem-se às baixas e anotações de vezo em relação ao 

acusado Paulo Freitas Vieira, conforme já determinado à fl. 111.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 09 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 259036 Nr: 3099-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO CLAUDIR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 Certifico e dou fé que a Advogada DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA, 

fica devidamente intimada à apresentar nestes autos, ALEGAÇÕES 

FINAIS, na forma de Memoriais, no prazo de 05 (cinco )dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317395 Nr: 1233-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO TENÓRIO 

ALVES, para devolução dos autos nº 1233-77.2018.811.0015, Protocolo 

317395, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 162526 Nr: 10305-35.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Vistos etc. 1) Acolho o pedido Ministerial, pois de inteira pertinência já que 

o então agente penitenciário Jhony França dos Santos é quem pode 

esclarecer com detalhes os fatos; 2) Assim, para a oitiva desta 

testemunha, marco dia 24 de setembro de 2018 ás 13h30min, devendo ser 

expedido mandado de intimação em desfavor da testemunha Jhony França 

dos Santos; 3) O PEP deverá aguardar em cartório o prazo de 05 (cinco) 

dias, que foi dado ao Agente Penitenciário Luiz Fernando de Pires para 

que colaborasse com a Justiça trazendo o endereço da testemunha e 4) 

Saíram intimados a Advogada e o Promotor de Justiça. Nada mais havendo 

para constar, determinou o MM. Juiz o encerramento da presente Ata de 

Audiência, a qual foi por mim ____________ (Pablo Augusto Oss, 

Assistente digitador designado para os trabalhos de audiência) digitada, a 

qual vai devidamente lida e assinada pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 328935 Nr: 8769-42.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877

 Vistos etc. 1) Existindo a possibilidade do apenado ser encontrado no 

endereço mencionado alhures, e no afã de que seja realizada a audiência, 

marco dia 26 de setembro de 2018 às 13h30min, expedindo-se o 

competente mandado de intimação ao apenado no endereço constante do 

termo em negrito e 2) Saíu intimado o Promotor de Justiça. Intime-se o 

Advogado constituído pelo apenado (fl. 11). Nada mais havendo para 

constar, determinou o MM. Juiz o encerramento da presente Ata de 

Audiência, a qual foi por mim ____________ (Pablo Augusto Oss, 

Assistente digitador designado para os trabalhos de audiência) digitada, a 

qual vai devidamente lida e assinada pelos presentes.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 226997 Nr: 3878-80.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E 

RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Vistos em correição.

1 - Em decorrência da correição ordinária instaurada por este Juízo, por 

intermédio da Portaria nº 002/2018, vieram-me conclusos os presentes 

autos.

2 - Diante do teor da certidão de fl. 72, designo o dia 24 de setembro, p.f., 

às 16h00min, ocasião em que será oportunizado ao reeducando se 

justificar acerca dos não comparecimentos em Juízo nos meses de 

dezembro de 2015; janeiro, maio a dezembro de 2016; fevereiro, abril, 

agosto a dezembro de 2017 e janeiro a março de 2018.

3 - Cientifiquem-se as partes, bem como intime-se o reeducando para 

comparecer na solenidade, grafando o endereço constante nos autos à fl. 

73, e, ainda, para que caso tenha, traga consigo na referida audiência os 

documentos comprobatórios dos comparecimentos nos referidos meses.

4 - Por fim, encaminhe-se os autos à Contadoria para atualização do 

cálculo de liquidação da pena de multa de fls. 57/58.

 Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171588 Nr: 6722-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DA SILVA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA 

- OAB:MT/9695

 Trata-se de processo executivo de pena, distribuído aos 07.6.2018 

perante este Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, em 

desfavor do reeducando Tiago da Silva Sampaio.

Na decisão proferida em 14.4.2015 (f. 228), o Juízo da 3ª Vara Criminal 

local suspendeu este processo executivo de pena, determinando a 

expedição de mandado de recaptura em desfavor do reeducando.

Contudo, em 04.6.2018 (fls. 235/246), aportou aos autos a notícia de que 

Tiago da Silva Sampaio foi preso em flagrante delito, aos 31.5.2018, na 

comarca de Santarém/PA, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 

11.343/2006.

Nessa situação, considerando que o reeducando foi preso na comarca de 

Santarém/PA, sendo a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, 

à luz do entendimento jurisprudencial do TJMT (CC nº 46503/2013, Des. 

Alberto Ferreira de Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 

05.9.2013, p. 13.9.2013), no sentido de que “é competente para a 

execução da pena o juízo da comarca em que se encontra o 

estabelecimento prisional a que o reeducando está submetido” [sic], 

declino de competência em favor do juízo da VEP da comarca de 

Santarém/PA, para onde os autos deverão ser remetidos, com as devidas 

anotações no cartório distribuidor e sistema informatizado de dados 

“Apolo”.

Ciência ao Ministério Público e ao advogado do reeducando.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 323248 Nr: 2718-37.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL JONATAS DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/O

 Com efeito, in casu, não há razão para o reeducando cumprir a pena 

privativa de liberdade que lhe foi imposta em local distante ao seu meio 

social e familiar, pois não caracterizada situação de perigo à ordem 

pública ou à segurança do próprio preso.Posto isso, à luz do disposto nos 

arts. 103 da LEP, 1.440 e 1.442 da CNGCGJ/MT, solicite-se atestado de 

vaga (para transferência do reeducando ao Centro de Ressocialização da 

comarca de Sorriso/MT) à SEJUDH, na forma disposta na Seção 37, 

capítulo 7 da referida consolidação de normas (arts. 1.707 e seguintes) e, 

com o atestado de vaga, comunique-se ao Juízo da VEP da comarca de 

Sorriso/MT.Após, anuindo o Juízo da VEP da comarca de Sorriso/MT à 

transferência do reeducando Ariel Jonatas de Souza Silva para o Centro 

de Ressocialização da comarca de Sorriso/MT, este processo executivo 

de pena deverá ser remetido para aquela comarca e redistribuído perante 

o referido juízo, nos termos do art. 1.439 da CNGCGJ/MT.Cumpra-se e 

intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 324368 Nr: 5876-78.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA SPPIES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Diante do teor da certidão lavrada pelo oficial de justiça em 15.6.2018 (f. 

17), solicite-se ao juízo de origem informar o endereço atualizado da ré 

Marcia Sppies para cumprimento do ato deprecado nesta comarca.

Trascorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem resposta, devolva-se ao juízo 

de origem, mercê do artigo 991 da CNGCGJ/MT.

Promova-se o cadastramento do advogado da ré (f. 08) intimando-o 

acerca desta decisão.

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 218835 Nr: 17542-18.2014.811.0015

 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: LVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPF, JF

 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, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para comprovar que o mandante foi 

devidamente cientificado da renúncia ao mandato (art. 122 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 297323 Nr: 6814-10.2017.811.0015

 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: JVR, JRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA COMPARECER EM 

SECRETARIA PARA RETIRADA DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO EXPEDIDO 

NOS TERMOS DA R. SENTENÇA DE FL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 315557 Nr: 18019-36.2017.811.0015
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 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AK, MNK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO SARTORI DOS 

SANTOS - OAB:17714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para ciência da designação da audiência 

instrutória que se realizará na carta precatória enviada para a comarca de 

Várzea Grande, conforme ofício de fls. 90.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

 Processo n. º 10958-37.2015.811.0002 – CÓDIGO 399296

 INTIMAÇÃO DO DRA. FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE, OAB/MT 

N.º19.689/O, para que tome ciência que o processo n. º 

10958-37.2015.811.0002 – CÓDIGO 399296, da Segunda Vara de Família 

e Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

892, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 

09/08/2018.

  

Processo n. º 841-21.2014.811.0002 – CÓDIGO 332093

 INTIMAÇÃO DO DR. FELIEP CARDOSO DE SOUZA HIGA, OAB/MT 

N.º14.500, para que tome ciência que o processo n. º 

841-21.2014.811.0002 – CÓDIGO 332093, da Primeira Vara Civel da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 928, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 08/08/2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 540838 Nr: 10319-14.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARINGÁ SERVIÇOS CARTÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARQUES DE ARRUDA 

E SILVA - OAB:16107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências n.º 10319-14.2018.811.0002 (ID. 540838)

Requerente: Maringá Serviços Cartórios Ltda

 Vistos em correição.

Trata-se de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO de pagamento de Guias de Certidões 

formulado por Maringá Serviços Cartorários Ltda., ao argumento de que as 

certidões não serão retiradas (fls. 4/6).

A requerente foi intimada para trazer procuração, contrato social, e-mail, 

data de nascimento dos sócios e endereço completo (Instrução Normativa 

SCA n.º 02/2011 – versão 02), sob pena de indeferimento (CPC/2015 – 

art. 321).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando-se os autos, observa-se que a requerente deixou de trazer os 

documentos necessários e imprescindíveis para a análise do seu pedido, 

constantes na Instrução Normativa SCA n.º 02/2011 e nas 

Recomendações do Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, 

mesmo intimada para tanto. Logo, o indeferimento da petição inicial é 

medida que se impõe.

 Feitas essas considerações, INDEFIRO a petição inicial e julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo 

único c/c o art. 485, I, ambos do CPC/2015.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois incabíveis na 

espécie. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Várzea Grande, 13 de agosto de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Divisão de Recursos Humanos

Edital

EDITAL Nº 18/2018/RH-VG

O Edital nº 18/2018/RH-VG - referente ao resultado definitivo do V 

Processo Seletivo para Contratação de Estagiários realizado no dia 24 de 

junho de 2018 - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico, no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 81449 Nr: 3969-64.2005.811.0002

 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: SAMIA BATISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NILSON BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FLORIANO NUNES DIAS - 

OAB:OAB/MT 6089, LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - 

OAB:1760/MT, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - 

OAB:15.396/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) 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.: 303860 Nr: 24899-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI BORGES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROGÉRIO ARAÚJO DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:9988-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS em correição(...) Tal condenação acabaria por onerar em dobro 

as partes, o que fatalmente seria desestímulo ao desafogamento do Poder 

Judiciário, justamente o que a Lei pretendia obter com a criação e a 

abertura da possibilidade de fazer partilha de forma extrajudicial. De resto, 

manifestada a opção pela via extrajudicial, e pedida a desistência da ação 

de inventário depois de apenas ter havido nomeação de inventariante, 

tem-se por rigor a conclusão de que não cabe condenação em custas 

finais pela homologação da desistência. DERAM PROVIMENTO. (Apelação 

Cível Nº 70059463588, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rui Portanova, Julgado em 05/06/2014).APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INVENTÁRIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. INTERESSE PROCESSUAL. 

VIA JUDICIAL. OPÇÃO DA PARTE. Existe interesse processual na ação de 

inventário proposta na vigência da Lei n.º 11.441/07, que facultou aos 

interessados a via judicial ou extrajudicial, mesmo quando não existam 

menores ou incapazes ou que o inventário seja consensual. Recurso 

conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10005150015385001 MG, Relator: 

Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2016, Câmaras Cíveis / 3ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2016)Em consequência, com 

fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo Civil, homologo o 

pedido de desistência formulado, nos termos sobreditos.Sem custas, 

posto que defiro à parte os benefícios da assistência judiciária gratuita. 
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Autorizo, desde já, o desentranhamento dos documentos, mediante cópia 

nos autos.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas 

e cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004616-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SARA BORGES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FERREIRA GOMES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1004616-85.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

13976123 e da certidão que designou audiência de ID 14683542. Várzea 

Grande/MT, 15 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004675-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1004675-73.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

14432851 e da certidão que designou audiência de ID 14683713. Várzea 

Grande/MT, 15 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007215-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. N. D. B. (AUTOR)

P. B. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. B. (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007215-94.2018.8.11.0002. VISTOS etc. A 

assistência judiciária gratuita é autorizada àquele que necessitar de 

acesso à justiça e comprovar (artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal) que não tem recursos para arcar com custas do processo e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, como disciplina o artigo 4º da Lei nº. 1.060/50. Declarando 

expressamente que não tem condições financeiras de arcar com custas 

do processo e honorários sem o prejuízo do seu sustento e da sua família, 

vigora a presunção apenas relativa de veracidade da declaração. Nesse 

sentido são as lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery, in Código 

de Processo Civil Comentado, 9ª ed., 2006, pág. 1184: “... A declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (Grifo Nosso). Dele também não destoa a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE NA SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Por não se tratar de direito 

absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção 

juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, 

exigir-lhe que faça prova de sua situação. II - (...). Agravo improvido”. 

(STJ-3ª Turma, AgRg no Ag n. 1006207/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 

05-6-08, DJU de 20-6-2008, v.u.). No presente caso, não obstante o 

pedido de AJG (Id. 14737526, pág. 02/03) verifica-se a quantia 

considerável de bens adquiridos na constância do casamento, sendo 

bens imóveis e empresas. Com efeito, observo que a requerente 

demonstra possuir condições financeiras suficientes para arcar com as 

custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, haja vista não 

equiparar-se aos reconhecidamente pobres. Desta forma, em que pese a 

alegação de impossibilidade da requerente, não é o que se evidencia dos 

autos, pois, como os valores dos objetos que envolvem o litígio, constituiu 

advogado particular e não trouxe elementos aptos a demonstrar a 

necessidade alegada. A respeito do tema: AGRAVO REGIMENTAL 

RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO - INADMISSÃO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ART. 557, CAPUT, DO CPC - INDEFERIMENTO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE - 

FUNDADAS RAZÕES - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. 

(TJMT – Agravo Instrumento nº. 76878/2009 – Classe CNJ – 206 – 

Comarca de Barra do Garças – Rel. Dr. Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Primeira Câmara Cível – j. em 03.08.2009). Desse modo, INDEFIRO o pedido 

de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Ademais, 

o valor da causa deve ser corrigido, com a indicação do valor dos bens e 

pensão alimentícia (art. 292 III e VI do CPC). Assim sendo, intime-se a parte 

autora, por Advogado, para primeiramente corrigir o valor da causa e 

recolher o valor das custas e taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Sem prejuízo do contido acima, mas em virtude da necessidade do 

processo retornar à conclusão com as informações necessárias ao 

deslinde do feito, deve a autora informar do seu desejo de retornar a 

morar no imóvel da família, eis que formulou pedido nesse sentido no 

"corpo" da petição (causa de pedir), mas nada mencionou no pedido. A 

autora não informou o número das contas correntes que pretende o 

bloqueio, devendo informar inclusive a sua, já que possui empresa e 

metade do valor é do réu. A autora deve, ainda, informar os imóveis que 

estão locados e respectivo endereço, de modo a permitir sejam os 

locatários intimados para depositar o valor em Juízo - já que o réu está em 

local incerto e não sabido -, ou, ainda, metade do valor em Juízo e metade 

para a ré,ou, mais precisamente, para a filha, pois sem trabalhar o réu não 

pode pagar pensão alimentícia e a empresa pode falir. Com as 

providências, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006203-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

JULIANA SOUSA PEREIRA OAB - 029.775.951-55 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. P. (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006203-45.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Compulsando os autos, verifica-se que a parte credora não trouxe 

aos autos a sentença que fixou os alimentos. Assim sendo, intime-se a 

parte exequente, por Advogada, para que emende à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Com a emenda, proceda-se à 

conclusão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006231-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. P. S. (REQUERENTE)

N. D. A. P. S. R. (REQUERENTE)

N. D. A. P. S. (REQUERENTE)
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G. D. A. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006231-13.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intime-se a parte autora, via Advogado, para encartar aos autos 

cópia do documento do veículo, certidão negativa de débito - 

providenciando a quitação, se necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240373 Nr: 1764-86.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAM, DRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRSDC

 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): GLEIDSON RIBEIRO SANT´ANNA DA 

COSTA, brasileiro(a), solteiro(a), mecanico. 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. Proceder a intimação da parte Requerida: GLEIDSON 

RIBEIRO SANT'ANNA DA COSTA, supra qualificada, da r. sentença abaixo 

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 

decretou a prisão civil do executado (fls. 127 e verso).Oficie-se a Polinter 

e à PRF comunicando a extinção do processo, requisitando a devolução 

do mandado de prisão, sem cumprimento. P. R. I.Isento de custas (fls. 

24)Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 1 de Agosto de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES 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, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 10 de agosto de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 453459 Nr: 13423-82.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCFP, MPVDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:, LUCIANO SILVA ALVES - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 8.882

 "(...) .Nomeio o Dr. Luciano Silva Alves, Advogado da UNIVAG para 

acompanhar a audiência a ser realizada por este Juízo, como Patrono do 

requerido.Considerando que o requerido foi regularmente citado (fls. 42) e 

não apresentou defesa, decreto-lhe a revelia (art. 7º, parte final, da Lei 

5.478/68).Presentes as condições da ação, possibilidade jurídica do 

pedido, legitimidade das partes e interesse processual, possível o 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. Em conformidade com 

o disposto no art. 357, incisos I a V, do CPC, passo a fixar os pontos 

controvertidos e determinar as provas que serão produzidas em audiência 

de instrução e julgamento.As questões sobre as quais recairão as provas 

são: as necessidades da filha e a possibilidade do requerido, no tocante 

aos alimentos.Designo audiência de instrução e julgamento para data de 

¬10 de Outubro de 2018, às_15 horas e 30 minutos. Intime-se a parte 

autora para prestar depoimento pessoal.Expeça-se carta precatória para 

oitiva do requerido na Comarca onde reside.Autorizo a produção de prova 

testemunhal, devendo, o rol – que deve preencher os requisitos do art. 

450, do CPC, abaixo transcrito -, ser apresentado no prazo de sete dias a 

contar da intimação para audiência de instrução e julgamento (art. 357, § 

4º, do CPC).A intimação da testemunha deve ser realizada na forma do 

art. 455, também transcrito abaixo.Art. 450. (...). Expeça-se o necessário 

à realização do ato, intimando-se todos.Cientifique-se a Defensoria Pública 

e o Ministério Público.Oficie-se ao empregador do requerido para que 

proceda ao desconto em sua folha de pagamento e posterior depósito em 

conta bancária da representante legal (fls. 76).Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 303785 Nr: 24743-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MAURO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRE HELEN JEFFERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo nº. 24743-71.2012.811.0002.Código nº. 303785.VISTOS 

etc.Defiro a AJG ao requerido (fls. 124 verso), contudo, sem efeito 

retroativo.Compulsando os autos, verifica-se que foi encartado no 

processo declaração de 12 (doze) meses de pensão pago, no entanto, 

não se refere ao pagamento de honorários advocatícios, assim sendo, 

indefiro o pedido de fls. 132.Nesse sentido, o entendimento do 

STJ:EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PEDIDO FORMULADO NA PEÇA RECURSAL. EFEITOS RETROATIVOS. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O STJ possui entendimento no 

sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 

só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao 

momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, 

portanto, sua retroatividade. Sem negrito no original.2. A divergência 

jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre 

demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos 

confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 

Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos 

acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre 

ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. 

O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo 

único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso 

Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição 

Federal. 3. Agravo Regimental não provido.AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº. 442.474 - MG (2013/0397312-0) Relator : Ministro Herman 

Benjamin. Data de Julgamento: 18/02/2014.Disponível em www.stj.jus.br – 

Acesso em 11/03/2015.Intime-se.Após, nada sendo requerido no prazo de 

05 (cinco) dias, recolhidas as custas processuais, ou adotadas as 

providências necessárias, arquive-se o feito com as baixas 

necessárias.Intimem-se.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 13 de Agosto de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 443626 Nr: 8624-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAS, FGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:MT14146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 FUNDAMENTO E DECIDO.DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO 

EXECUTADO.A presente Execução de Alimentos tramita pela expropriação 

de bens, visando o recebimento da dívida vencida nos meses de 

Agosto/2014 a Dezembro/2015, meses específicos, indicados nos autos. 
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Citado, o executado apresentou justificativa argumentando que jamais se 

eximiu de pagar a pensão alimentícia, tanto que os extratos anexos 

comprovam que os valores que estão sendo cobrados foram devidamente 

pagos e nas datas corretas, o que foi impugnado pela parte 

exequente.Observo, de qualquer modo, que pelo que se verifica dos 

autos, bem ainda do rito processual pelo qual tramita o feito, qual seja do 

rito da expropriação, inadequada se revela a apresentação de justificativa 

pelo executado no bojo dos autos.O artigo 824 do Código de Processo 

Civil assim dispõe:(...)Pelo que se verifica dos autos, o executado 

apresentou defesa distinta da adequada para a presente ação, bem ainda 

que não fora aceita pela parte exequente.Dessa forma, deveria o 

executado ter ajuizado embargos à execução e não ter apresentado 

justificativa.Necessário salientar, que para cada tipo de procedimento há 

uma defesa adequada, somente em casos de dúvida, seja ela advinda de 

divergência doutrinária ou jurisprudencial, é que se deve falar em princípio 

da fungibilidade.Assim, rejeito a justificativa apresentada pelo 

executado.Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ao Banco 

Bradesco requisitando os extratos bancários da conta de titularidade do 

exequente do período de Agosto/2014 a Dezembro/2015.Oficie-se à Caixa 

Econômica Federal requisitando informação a respeito de saldo de FGTS 

em favor do devedor.Com o aporte dos documentos nos autos, digam as 

partes, devendo a parte credora apresentar memória detalhada e 

atualizada da dívida, para a execução dos valores pendentes.Em seguida, 

diga o Ministério Público.Após, conclusos.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 

14 de Agosto de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 419248 Nr: 21632-74.2015.811.0002

 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: JNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:MT 11.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADINE GROSSI - OAB:, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:15425, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12.007, 

RODLOFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 Processo n. 21632-74.2015.811.0002.

Código nº. 419248.

 VISTOS etc.

Trata-se de Partilha de Bens posterior ao Divórcio.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (fls. 175/177), no tocante a 

partilha de bens posterior ao divórcio. Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 P. R. I.

Custas e taxas judiciárias pelas partes, eis que indefiro o pedido de AJG 

formulado pela autora, considerando o valor do bem a partilhar. Intimem-se 

para recolhimento.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 14 de Agosto de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 111104 Nr: 6767-27.2007.811.0002

 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: MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPSJ, RCP, CBP, IDC, LBS, MMPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ESTEVÃO FERRAZ 

- OAB:8501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO ESTEVÃO 

FERRAZ - OAB:8501, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL - COMARCA DE CAARAPÓ - OAB:, JOSÉ CARLOS 

FORMIGA JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 A“Vistos etc. Alegações finais no prazo sucessivo de 15 dias. Em 

seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se”. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Maria Alice Pinto de Arruda Zampieri, assessora de 

gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Christiane da Costa Marques Neves

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 408831 Nr: 16030-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON FELISMINO CORREA, EUNICE CORREA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 1.º, da Lei nº. 6.858/80, e 

disposições do Código Civil aplicáveis à espécie, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e determino a expedição de 

alvará judicial para levantamento do valor existente na conta bancária 

junto a Caixa Econômica Federal, em nome da “de cujus” Elidia Avelina 

Correa, CPF nº. 983.186.081-00 (fls. 25), em favor dos requerentes, 50% 

para cada, abatidos o valor indicado às fls. 43.P. R. I.Expeça-se 

alvará.Isento de custas (fls.23).Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com baixa na distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 14 de 

Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 257530 Nr: 15647-03.2010.811.0002

 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: MARIA JOSE BEZERRA LIMA, JRDL, JRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENTO RODRIGUES DE LIMA, 

ALESSANDRA COUTINHO RODRIGUES DE LIMA, RODRIGO COUTINHO 

RODRIGUES DE LIMA, KAIO RAPHAEL PROCHNOW, GASPAR RODRIGUES 

DE LIMA NETO, MICHEL RODRIGUES DE LIMA, HELOISE MARIA 

RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODETE VIEIRA FERNANDES DA 

SILVA - OAB:8354-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, CRISTIANE BARBOSA DE CARVALHO - OAB:9326, Eber 

Saraiva de Souza - OAB:8267-B, RODRIGO COUTINHO R DE LIMA - 

OAB:159.514/RJ

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias dê andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 402918 Nr: 12890-60.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intiamr a parte autora, para que no prazo de 10 

(dez) dias dê andamento ao feito, sob ena de extinção

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 87869 Nr: 9540-16.2005.811.0002

 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: AMDAP, MdPZ, VLS, RMDPZ, AMDAPN, CMDAP, 

ZMCEO, ALESSANDRA PAULA E SILVA PEREIRA, CEF, UC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMFDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÍLIA MARIA LIMA KASTALSKI 

- OAB:, ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO - OAB:5905, CARLOS 

MAGNO KNEIP ROSA - OAB:6960/MT, DJANIR AMÉRICO BRASILENSE - 

OAB:7382, ENÉAS CORREA DE FIGUEIREDO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

6076, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726, GABRIEL GAETA 

ALEIXO - OAB:OAB-MT 11210A, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - 

OAB:9587, GISSELA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB:OAB/MT 

9.587, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735, JOSE CARLOS DE 

CARVALHO - OAB:164475, KARINE FARIA BRAGA DE CAVALHO - 

OAB:81.260 OAB/RJ, Michelle Regina de Paula Zangarini - OAB:9612, 

ORLANDO DOS SANTOS - OAB:2417, RUY CARLOS KASTALKI - 

OAB:/122442, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT, Soraya 

Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte inventariante para que no prazo 

de 10 (dez) dias cumpra integralmente a determinação de fls.435, sob 

pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 393009 Nr: 7171-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLLSC, ELIZABETH LINO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro da Silva Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:MT 19.616, JULIANA DE MATOS ARAUJO - 

OAB:18347/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a partr autora, para que no prazo de 10 

(dez)dias, junte aos autos planilah atualziada do débito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 263470 Nr: 2436-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BATISTA FILHO - 

OAB:19793/PR, RENATA ROMANINI DA SILVA - OAB:13.092-A/MT

 Processo n. 2436-60.2011.811.0002.

Código nº. 263470.

 VISTOS etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (fls. 313/314), no tocante a 

partilha de bens. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 P. R. I.

Custas pelo executado.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 de Agosto de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 372142 Nr: 21000-82.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDO, HADO, AADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSB - FACULDADES 

INTEGRADAS DESEMBARGADOR SÁVIO BRANDÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias dê andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 43929 Nr: 878-10.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Whellyngton Vinícius de Araújo Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE NIGRO PIMENTA - 

OAB:6674 MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte exequente para uqe no prazo de 

10 (de) dias informe se o acordo foi devidamente cumrpido, pelo 

executado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 215843 Nr: 11172-72.2008.811.0002

 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: MARINETE ALVES MDE SOUZA COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALESSANDRO DUARTE 

COIMBRA, ADCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:MT 7.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 intimar a parte inventrainate para que no przo de 10 (dez) dias dê 

andamento ao feito, requrendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 232604 Nr: 12685-41.2009.811.0002

 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: EVANDRO SANTANA DA COSTA GOMES, THOMÁS 

OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDINETE DE ARAÚJO OLIVEIRA 

GOMES, THOMÁS OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELE GONÇALINA DE 

ALMEIDA - OAB:MT/10.549, THAYS KARLA MACIEL COSTA - 

OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x )intimar a parte inventariante para que no prazo de 05 (cinco) dias 

compareça a esta Secretria com a finaldiade de retiar o Formal de partilha, 

sob pena de arquiivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves
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 Cod. Proc.: 389860 Nr: 5241-44.2015.811.0002

 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: CREUSA PEREIRA DE FREITAS, DOUGLAS DE FREITAS 

ALMEIDA MARTINS, EDNA REGINA MARTINS, JOSÉ RICARDO ANDRADE 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ALMEIDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:OAB/MT 9.899, Thiago Moura Nasser - OAB:18044/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte inventariante para que compareça 

a esta Secretaria coma finalidade de retirar a Certidão, bem como cumpra 

a determinação de fls.124

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1000106-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZIA SARTI CAMPANHA (REQUERENTE)

MARCIA CRISTINA DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

LUCIMAR CAMPANHA (REQUERENTE)

MOISES CAMPANHA (REQUERENTE)

SIMONE CAMPANHA (REQUERENTE)

VALDINEI CAMPANHA (REQUERENTE)

OSEIAS CAMPANHA (REQUERENTE)

ISAC CAMPANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA JESUS CAETANO OAB - MT24186-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR CAMPANHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000106-29.2018.8.11.0002. REQUERENTE: DEONIZIA SARTI CAMPANHA, 

ISAC CAMPANHA, LUCIMAR CAMPANHA, MARCIA CRISTINA DIAS 

GONCALVES, MOISES CAMPANHA, OSEIAS CAMPANHA, SIMONE 

CAMPANHA, VALDINEI CAMPANHA REQUERIDO: ITAMAR CAMPANHA 

Vistos etc. Esclareço ao Inventariante que o Juízo Sucessório não é 

competente para dirimir questões relativas à eventual quitação de cota do 

consórcio pertencente ao extinto pelo seguro de vida e/ou eventual saldo, 

sendo certo que tal questão deverá ser dirimida no Juízo competente, 

através de ação própria, na qual certamente serão assegurados às partes 

os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o E. 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que o inventário é um 

processo com contornos próprios, não havendo como nele serem 

discutidas questões de alta indagação. O art. 612 do CPC/2015 autoriza a 

remessa às vias ordinárias das questões que, em autos de inventário, 

demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, que é a 

hipótese dos autos. (AI nº 1.0193.02.004795-0/004, Rel. Des. Geraldo 

Augusto - DJE: 22/04/2014). Sendo assim, nos termos do art. 612 do 

CPC/2015, remeto o Inventariante e demais herdeiros às vias ordinárias, 

no que diz respeito a quitação e/ou eventual saldo referente à Cota do 

Consórcio n.º 7926840 deixada pelo de cujus. Intime-se o Inventariante 

para juntar aos autos o novo plano de partilha, bem como a escritura 

pública ou termo de renúncia com relação ao imóvel que ficará para a 

viúva meeira, consoante o disposto em nosso ordenamento jurídico, no art. 

108 do C.C., in verbis: Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a 

escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem 

à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais 

sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo 

vigente no País. Já o art. 1.806 do Código Civil é claro ao ordenar que a 

renúncia deve constar expressamente de instrumento público ou termo 

judicial, senão vejamos: Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar 

expressamente de instrumento público ou termo judicial. Em comentário ao 

artigo 1.806, expõe Maria Helena Diniz, in Código Civil Anotado, 12ª edição, 

Saraiva, 2006, pág. 1479: Para ter validade, a renúncia deverá constar, 

expressamente, de escritura pública ou termo nos autos (RF, 323:210, 

13:489; RT, 768:216, 759:222, 756:177, 750:264, 696:94, 682:183, 667:94, 

613:95, 601:63, 575:89, 570:248, 509:139, 508:111, 500:198, 494:233, 

190:699, 427:237 e 468:263; RJTJSP, 81:283, 84:119, 96:288 e 106:318; 

RTJ, 76:301, 93:253), sob pena de nulidade absoluta. Por ser negócio 

jurídico abdicativo, deve ser solene e expresso, não se admitindo repúdio 

tácito ou presumido da herança. O instrumento público e o termo judicial 

constituem requisitos ad substantiam e não apenas ad probationem do ato. 

Envereda-se por este talho: SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. 

ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER 

VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. 1. Discussão relativa à 

necessidade de lavratura de escritura pública para prática de ato de 

disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros. 2. O ato para 

dispor da meação não se equipara à cessão de direitos hereditários, 

prevista no art. 1.793 do Código Civil , porque esta pressupõe a condição 

de herdeiro para que possa ser efetivada. 3. Embora o art. 1.806 do 

Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por 

instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com a 

herança. 4. A renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e 

só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro. 

5. O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da 

meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, 

nos termos do art. 541 do Código Civil , far-se-á por Escritura Pública ou 

instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o 

instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil. 6. 

Recurso especial desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22184707620148260000 SP 2218470-76.2014.8.26.0000 - TJ-SP) Assim, 

intime-se o Inventariante na pessoa do seu advogado, via DJE, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias; apresente o novo plano de partilha, bem 

como a declaração de renúncia com relação ao bem imóvel, por 

instrumento público, nos moldes dos art. 108 e 1806, do Código Civil. 

Decorrido o termo, ouça-se o representante do MPE e em seguida 

conclusos. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002755-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. D. S. (REQUERENTE)

N. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002755-64.2018.8.11.0002. REQUERENTE: IEDA GOMES DA SILVA, 

NILTON CESAR RIBEIRO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E 

ALIMENTOS proposta por IEDA GOMES DA SILVA e NILTON CESAR 

RIBEIRO, com o fito de ver reconhecida e dissolvida a União Estável havida 

entre as partes, com a respectiva partilha nos moldes pleiteados na 

exordial, além de regularizar judicialmente a guarda do filho, bem como os 

alimentos em seu favor. Com a inicial vieram documentos. Despacho no id. 

n. 12729192 determinou a emenda a inicial, bem como oportunizou vista ao 

Ministério Público, após sanadas as irregularidades. Cumprida a emenda 

(id. n. 13084634), o Parquet manifestou-se favorável a homologação do 

acordo, eis que não há nenhuma infringência ao interesse do menor (id. n. 

13955266). É o necessário. Fundamento e decido. Acolho a emenda à 

inicial procedida no id. n. 13084634. As partes são maiores e capazes. As 

partes estão em comum acordo de que a guarda do filho YRAN CÉSAR 

GOMES RIBEIRO será exercida pela genitora, enquanto as visitas paternas 

ocorrerão da maneira estipulada na inicial. O genitor pagará 70,65% 

(setenta vírgula sessenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente a 

título de alimentos em favor da criança YRAN CÉSAR GOMES RIBEIRO. 

Consigno que os bens foram partilhados consensualmente. Destarte, 

considerando que o acordo traduz a vontade livre e consciente das partes 

e, não vislumbrando que este venha a causar algum prejuízo aos 

demandados, assim como ao menor, DECLARO RECONHECIDA a união 

estável havida entre IEDA GOMES DA SILVA e NILTON CESAR RIBEIRO, 

pelo período compreendido entre o ano de 2002 a 2016 e HOMOLOGO por 

sentença o acordo entabulado, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, e com escoro no art. 487, III, do Código de Processo Civil, pelo que 

julgo e declaro extinto o processo. Expeça-se o competente termo de 
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guarda em favor de IEDA GOMES DA SILVA. Sem custas e honorários 

face a gratuidade de Justiça que ora defiro com escoro no art. 98 do 

CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, arquivem-se. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005512-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. O. F. D. S. (REQUERIDO)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1005512-31.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 06/08/2018 (Id 14157989), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 05 de setembro de 2018, às 17h00. Várzea Grande/MT, 15 de agosto 

de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001216-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELLI MOURA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL LAURINI RUTSATZ OAB - MT0014983A-O (ADVOGADO)

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

LINDINEY SANTOS ALVES (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ROSECELY CAMARGO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

LUCIVANIA PAULA PORTELA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1001216-97.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando Devolução do Ofício 

n.438/2018 (Id14755614), autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para, em 10(dez) dias, 

indicar o endereço atualizado do destinatário ou comparecer nesta 

Secretaria para retirada do expediente, comprometendo-se com o devido 

protocolo. VÁRZEA GRANDE, 15 de agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 

3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005341-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1005341-11.2017.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Considerando a 

ausência de expedição de intimação pessoal da parte autora e objetivando 

cumprir ordem judicial sem maiores prejuízos ao feito, designo audiência 

de conciliação para o dia 2 de outubro de 2018, às 14:30horas. Várzea 

Grande/MT, 15 de agosto 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): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 307756 Nr: 3697-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRDSR, BDRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS ALVES DE SOUZA - 

OAB:15768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando Certidões de Decurso de Prazo (fls.83 e 86), autorizada 

pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono os autos à 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar o que entender de 

direito.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002100-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE DE ARRUDA OLIVEIRA (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)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar o perito para 

manifestar sobre a realização ou não da pericia

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003590-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar as partes sobre 

as provas que pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003590-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar as partes sobre 

as provas que pretendem produzir

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435601 Nr: 4404-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDC, SSDAC, AAR, ALADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBGR, USEVPL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:MT 18314, DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:11.386

 Processo n° 4404-52/2016. Código 435601.

Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico tratar-se de ação de execução de alimentos 

provisórios, onde o exequente requer a penhora no caixa da empresa 

devedora, referente às pendências de prestações alimentícias, no 

montante de R$ 35.163,37 (trinta e cinco mil cento e trinta e três reais e 

trinta e sete centavos).

Informa, ainda, a exequente, que a executada realiza eventos, e que 

tomou ciência que realizará um show no dia 18/08/2018, das 06:00 às 

20:00 horas, e que a penhora na boca do caixa seria a medida necessária 

para garantir seu crédito.

Nesse sentido, considerando que a penhora recairá preferencialmente 

sobre dinheiro (CPC, art. 835, I), e por se tratar-se de natureza alimentar, 

defiro o pedido de fls. 84/89, para autorizar a penhora na boca do caixa 

da empresa executada, ou, na falta desta, penhora no cartão de credito 

até 30% a ser pago pelas Administradora de Cartão, no montante indicado 

pela exequente, que deverá ser realizado no dia e data indicados.

Defiro também, a expedição de ofício às operadoras de Crédito para que 

resguardem o crédito obtivo na data do evento, referente ao CNPJ: 

36.902.435/0001-79, não devendo repassá-lo a executada.

 Para efetivação da medida, deve a parte exequente informar o endereço 

e os nomes das respectivas operadoras de crédito no prazo de 48 horas.

Fica desde já autorizado o cumprimento pelo Oficial Plantonista e fora do 

expediente normal (CPC. Art. 212, §1º e §2º).

Autorizo ainda, o uso de reforça Policial se necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 14 de agosto de 2018.

Silvia Renata Anffe Souza

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 310605 Nr: 6672-84.2013.811.0002

 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: JULIANO STEFANO DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2324/MT

 Vistos...

Diante dos termos da Portaria nº 02/2016-GAB, que suspendeu, por 

determinação da E. Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

da Corregedoria Geral da Justiça, o atendimento interno externo, bem 

como, os prazos processuais no período de 30/05/2016 à 03/06/2016, 

frustrada é a realização da audiência.

Assim, redesigno a solenidade para o dia 23/08/2016, às 15:00horas.

Intimem-se as partes e advogados, inclusive, por telefone.

Intime-se

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 25 de maio de 2016.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 310605 Nr: 6672-84.2013.811.0002

 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: JULIANO STEFANO DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2324/MT

 DOU COMO SANEADO O PROCESSO E DESIGNO AUDIENCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 31/05/2016 ÁS 17:30.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247788 Nr: 7530-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, PEDRO 

PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 245378 Nr: 5842-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISANGELA BERNARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANBROSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268081 Nr: 15579-19.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MESSIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal, assim 

encaminho o expediente para intimar a parte autora para apresentar a 

impugnação a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449584 Nr: 11686-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA MAGALHÃES LEQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC PRIMO ROSSI ADM DE CONS ROSSI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON PAULO ROMEIRO 

VIEIRA - OAB:21.403 oab/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON PAULO ROMEIRO 

VIEIRA - OAB:21.403 oab/mt

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 86, e nos termos do art. 854 do CPC, DEFIRO o 
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pedido formulado pelo credor às fls. 88, e em consequência, via sistema 

BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte executada até o montante do débito em execução ((R$ 115.092,91 – 

CPF: 419.921.211-68).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 312653 Nr: 8747-96.2013.811.0002

 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: EDMILSON SASSARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE SOUZA TERROSO, MIRNA 

FÁTIMA ENCISO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada em fls. 131/135, é tempestiva, 

assim encaminho o expediente para a intimação da parte autora para 

apresentar a impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268055 Nr: 14725-25.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação ao autor para se manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça de fls. 114, no prazo de cinco dias. NADA MAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007047-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE HENRIQUE DOS SANTOS OAB - SE10097 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007047-92.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME 

EXECUTADO: EDSON DA SILVA OLIVEIRA - ME Vistos. Em análise dos 

autos, constata-se que a exequente pugna pela concessão do benefício 

da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de 

custear as despesas processuais, uma vez que encontra-se sem 

desenvolver atividade empresarial desde 2012. Em que pese a exequente 

juntar os recibos da entrega de escrituração fiscal desde o ano de 2012, 

demonstrando a ausência de crédito, causa estranheza a este juízo o fato 

de uma empresa inativa possuir, no presente ano, crédito superior a meio 

milhão de reais. Destarte, os documentos trazidos para comprovar a 

precariedade de recursos financeiros não condizem com o significativo 

montante exequendo, pois os recibos de entrega da escrituração fiscal 

indicam ausência de créditos, em dissonância com as cártulas de cheques 

acostadas aos autos. Assim, a existência de crédito de valor tão 

significativo evidencia a falta dos pressupostos legais para a concessão 

de gratuidade (art. 99, § 2º, CPC), devendo a pessoa jurídica, comprovar 

que não possui condições de arcar com as custas do processo. Fato que 

deverá estar comprovado nos autos por meio de outros documentos 

idôneos. Cumpre anotar que, a gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é 

admitida em situações excepcionais e mediante comprovação de 

insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus sócios 

. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre a incapacidade 

momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas judiciais e 

despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial 

(art. 456 da CGJ). Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (dias) dias, demonstrar documentalmente a atual 

hipossuficiência financeira da empresa e de seus sócios, até mesmo para 

análise acerca da viabilidade da concessão de parcelamentos das custas 

e taxas, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, do CPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora para 

promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 

290, CPC). Após, voltem os autos imediatamente conclusos para a análise 

do pedido de tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 14 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006960-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jonadabe dos Reis Santiago OAB - MT7632/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Josué (RÉU)

Outros (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006960-39.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA RÉU: 

JOSUÉ, OUTROS Vistos. Trata-se de Ação de Reintegração com 

Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório e Antecipação de Tutela 

proposta por ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA. em desfavor de JOSUE e Grupo de Pessoas 

desconhecidas. Aduz a requerente que é proprietária do imóvel registrado 

na matrícula de nº 67.388, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea 

Grande, localizado na Avenida da Feb, Bairro Vila Governador Ponce de 

Arruda, neste Município de Várzea Grande, onde sempre manteve um 

caseiro zelando e cuidando do imóvel. Sustenta que, um cidadão 

identificado apenas como Josué está mantendo ida regulares no imóvel, 

utilizando uma camionete Ford Pampa, e intimidou um prestador de 

serviços com ameaças de morte e agressões, visando a concretização da 

invasão juntamente com outras pessoas não identificadas. Alega que, 

foram encontrados espalhados em um perímetro específico do imóvel 

tábuas, madeiras e outros objetos, demonstrando a efetiva intenção de 

ocupação ilegal de parte do imóvel, bem como os requeridos estão 

desmatando e degradando a área de preservação ambiental. Esclarece 

que necessita da manutenção de posse, porque os invasores depositaram 

no local vários objetos que demonstram sua intenção de se apossar 

daquele pedaço, bem como necessitam do interdito proibitório porque 

permanecem as ameaças e intimidações do requeridos que tentam invadir 

o imóvel pela força. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

expedir mandado proibitório ao requeridos, a fim de que estes se 

abstenham de qualquer ato que implique em turbação ou esbulho da posse 

dos autores, sob pena de pagar multa diária. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso, o autor nomina a exordial como Ação de Reintegração 

com Manutenção de Posse e Interdito Proibitório. É cediço que a ação de 

interdito proibitório tem cabimento quando há o justo receio de o possuidor 

ser molestado na posse (art. 567, do CPC), a de manutenção quanto o 

possuidor, apesar de molestado em seu direito, continua com a posse e a 

reintegração quando o autor é privado da posse (art. 561, IV, do CPC). 

Nesse ponto, tendo em vista o princípio da fungibilidade e os fatos 

narrados na exordial, tem-se que o autor pretende ser mantido na posse 

de parte do seu imóvel, que foi turbado pelos supostos invasores, motivo 

pelo qual recebo a presente ação como manutenção de posse. E, para a 

concessão liminar da proteção possessória é necessária a presença dos 

requisitos enunciados no art. 560 da Lei Processual Civil, ou seja, a posse, 

a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e 

a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a 

perda desta, na de reintegração. Da apreciação dos autos verifica-se que 

os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso. A posse e a 

probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, 

a qual demonstra que o imóvel em litígio pertence à requerente. Por sua 

vez, num juízo de cognição sumária, a turbação da posse dentro de ano 

de dia restou demonstrada, pois as fotos acostadas aos autos indicam 

que os requerido intentam construir no local, realizando o desmate da área 

de preservação permanente e deixando no local telhas, madeiras e outros 

objetos com o intento de construir barracos. Ainda, consta no Boletim de 

Ocorrência registrado pelo Sr. Silvio Dias, prestador de serviços da 

requerida que, no dia 27 de julho de 2018, ao realizar serviços de 

manutenção da cerca do imóvel constatou que os fundos do terreno, 

próximo ao rio, foi invadido por diversas pessoas que o ameaçaram caso 

continuassem a cerca (id. 14609757). De outro norte, o perigo da demora 

evidencia-se no fato de que se não for deferida a liminar, até o final da 

demanda, os requeridos poderão ter realizado a edificação de casas e se 

instalado no local com suas famílias, dificultando a reintegração na posse 

pela parte autora. Cumpre esclarecer que, nesta fase de cognição 

sumária não se reclama prova cabal e perfeita, bastando que, dos 

elementos coligidos na inicial ou na justificação prévia, deflua razoável 

convencimento quanto à necessidade da concessão da medida 

antecipadora, postulada initio litis. Assim, atento aos documentos que 

instruíram a inicial, tenho que restou demonstrada a posse da autora, a 

ocorrência de turbação no imóvel, bem como, que a ação foi intentada 

dentro de um ano e dia da turbação, permitindo-se, por consequência, a 

concessão de liminar, pois preenchidos os requisitos do art. 560 do 

Código de Processo Civil. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade 

do provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá a 

mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os 

requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 c/c art. 563, ambos do 

CPC, DETERMINO a expedição de mandado de manutenção de posse do 

imóvel, sob matricula de nº 67.388, composto dos lotes de nº01 ao nº 08 

da quadra 06, situados na Avenida da FEB, Bairro, Vila Governador Ponce 

de Arruda – Várzea Grande – MT, em favor da parte autora. Por ocasião 

do cumprimento do mandado deverá o oficial de justiça identificar e 

qualificar o (s) turbadores do imóvel. Desde já, DEFIRO o reforço policial, 

caso venha a ser noticiada nos autos a necessidade de tal medida. 

Citem-se os requeridos dos termos desta decisão, para que querendo 

apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

parágrafo único do artigo 564 do CPC, devendo constar ainda do mandado 

as advertências referentes à revelia. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Sem prejuízo, 

intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 14horas, art. 566 c/c art. 334 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 CPC. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 15 de agosto de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001578-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAKHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO PADUA COSINI OAB - SP168844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.LISBOA INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS ME - ME (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006700-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIK SOARES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006700-59.2018.8.11.0002. AUTOR: 

PEDRO HENRIK SOARES DE FREITAS RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, etc. Acolho a emenda da inicial 

constante no Id. 14657938, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Diante da 

manifestação da parte autora quanto ao seu interesse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 03/10/2018, às 16h30 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, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, 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 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Finalmente, DEFIRO a 

prioridade na tramitação do processo, ante o disposto art. 538 da CGJ, in 

verbis: “Seção 23 – Da Prioridade na Tramitação de Processos Art. 538 - 

Terão prioridade na tramitação em primeira instância os procedimentos 

judiciais, inclusive cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que 

figure como parte ou interessado: (...) III - pessoa portadora de moléstia ou 

debilidade profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou de trânsito, 

em quaisquer de suas modalidades; (...)”. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003481-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MONIQUE GODOI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA (REQUERIDO)

CLÍNICA AME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003481-38.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

MONIQUE GODOI DA SILVA REQUERIDO: CLÍNICA AME, DKT DO BRASIL 

PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA Vistos. Designada audiência de 

conciliação, esta restou prejudicada diante da não citação da parte 

requerida DKT do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda., conforme termo 

de Id. 13838699, tendo a parte autora pugnado pela sua citação. Pois bem, 

diante da não citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 

08/10/2018, às 15h 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 DKT do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda. via correio, no 

endereço informado na exordial, e intime-se a requerida Clínica AME via 

correio. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001591-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHL- DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELI SALAMACHA OAB - PR10244 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. DE LARA PINTO JUNIOR EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001591-64.2018.8.11.0002. AUTOR: DHL- 

DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA RÉU: J. DE LARA PINTO 

JUNIOR EIRELI - ME Vistos. Designada audiência de conciliação, esta 

restou prejudicada diante da não citação da parte requerida, conforme 

certidão de Id. 14400396, tendo a parte autora pugnado pela nova 

tentativa de citação da parte requerida. Pois bem, diante da não citação da 

parte requerida, redesigno o ato para o dia 08/10/2018, às 16h 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 no 

endereço informado no Id. 14652648, consignando-se as deliberações 

contidas na decisão de Id. 12729588. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004774-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de ID: 

14770875, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432420 Nr: 2414-26.2016.811.0002

 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: SEBASTIÃO FATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALMEIDA DE SOUZA, LILAMAR TELES 

BRANDÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ALMEIDA DE SOUZA, Cpf: 

06394256153, Rg: M-935350, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido LILAMAR TELES BRANDÃO DE SOUZA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de usucapião proposta por Sebastião 

Patricio, portador do RG de nº 490108 SSP/MG e CPF de nº 352.661.551-9, 

em face de João Almeida de Souza, portador do RG de nº 935350 SSP/MG 

e CPF de n º 063.942.561-53 e Lilamar Teles Brandão de Souza, os quais 

residiam na Rua 04, Quadra 06, Casa 03, Bairro Parque Universitário, 

Cuiabá/MT. O autor mantém a posse mansa, pacífica, contínua e 

ininterrupta, há 25 (vinte e cinco) anos, de uma pequena área de terra, 

conforme se encontra descrito nas matrículas de nº 11768, 11769, 11770 

e 11771 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, razão 

pela qual requer seja julgada procedente a ação, declarando em favor do 

autor o domínio dos imóveis de um lote de terreno urbano sob os nº 08, 09, 

10 e 11 da Quadra 30, do Loteamento Jardim Maringá I, Várzea 

Grande/MT. Dá-se à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que os requeridos não 

foram localizados para serem citados, defiro o pedido retro e ordeno 

sejam os requeridos citados, por edital, este com prazo de 20 (vinte) 

dias.Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim 

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação 

do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de 

beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do 

mesmo dispositivo legal.Decorrido os prazos acima assinalados sem 

qualquer manifestação da parte requerida, desde já nomeio como Curador 

Especial a Defensoria Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser 

regularmente intimado para patrocinar a defesa do executado.Na hipótese 

de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do 

CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 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. Às providências 

necessárias. Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUESJuiz de Direito

Observações: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL.

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, Douglas França Costa, 

digitei.

Várzea Grande, 14 de agosto de 2018

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446819 Nr: 10328-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICARO THALES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA 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

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 342340 Nr: 9798-11.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY AUGUSTO LEITE E CIA LTDA - ME, 

LIVIA DAYANE DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PIRES PINTO - 

OAB:22610/A, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/52.753

 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 Autora para que diligencie a respeito 

do cumprimento da carta precatória encaminhada à Comarca de Jaragua 

do Sul-SC. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449158 Nr: 11461-24.2016.811.0002

 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: MARISA APARECIDA MELLO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Em reiteração, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

23/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 209858 Nr: 5616-89.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B, EVANDRO LUCIO PEREIRA DE SOUZA 

- OAB:133091/SP, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 591/597

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385138 Nr: 2121-90.2015.811.0002

 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): CARLOS ROBERTO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLON SALES - OAB:16094

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406344 Nr: 14756-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA DAS NEVES WOITOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:9827

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito das informações de fls. 176/178

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 69262 Nr: 4371-82.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERCEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAF- MATERIAS PARA CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS, MARCIO ROBERTO MARTINS, NOEL DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, ROXÂNIA 

VILELA AVALLONE PIRES - OAB:18947/B, SANDRA MARA DE 

ALMEIDA - OAB:10.658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROSA DA SILVA - 

OAB:2431/MT, VALDIZ PEREIRA COSTA - OAB:1743-A/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Sr.Oficial de Justiça conforme decisão de fl.243/v, devendo a 

guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – 

Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), comprovando tal 

providência nos autos, com a juntada do original da guia e comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432042 Nr: 2168-30.2016.811.0002

 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: MARCO ANDRE HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO TAVARES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15912, MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12933/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que os valores apresentados às fls. 617 remontam de setembro de 2017, 

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 a expedição da 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 261561 Nr: 874-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDAVINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. FERNANDES RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA - 

ME, WANDERLEY FERNANDES RIBEIRO JUNIOR, ALEMI JOSÉ, CELI DIVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Arthur da Rocha Capilé - 

OAB:6.187 MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT, 

RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13096B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 518160 Nr: 23427-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO ANACLETO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA LOUVEIRA FERREIRA, ANTONIO 

FERREIRA ROSA, DANIEL FERREIRA ROSA, DANIELA LOUVEIRA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 259661 Nr: 17859-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 310795 Nr: 6852-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO LESSA & CARDOSO, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003505-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CRUZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003505-03.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Fernando da Cruz Lima propôs ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de Itaú Seguros De Auto e Residência S.A., alegando 

que em 14.02.2017 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em 

sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Com a 

inicial vieram os documentos de Ids. 7173424 a 7174175 e 7286801 a 

7286803. A audiência de conciliação restou infrutífera em virtude da 

ausência da parte autora (Id. 8766264). A requerida apresentou 

contestação (Id. 9171466), alegando alteração do polo passivo para 

Seguradora Líder, falta de interesse de agir em virtude da ausência de 

prévio requerimento administrativo, sucumbência autoral e ausência de 

pressuposto de constituição válido. No mérito aduz que o registro de 

ocorrência apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os 

fatos alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral visto que 

registrado posteriormente ao acidente, bem como afirma inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta a necessidade de prova pericial e que a 

aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. Juntou os 

documentos de Ids. 9171470 a 9171501. A parte autora impugnou a 

contestação (id. 9722222). Intimadas as partes para especificarem quais 

provas pretendem produzir, somente a requerida manifestou Id. 11068861. 

Na decisão de Id. 12564642 o processo foi saneado, oportunidade em que 

foram rejeitadas as preliminares e fixados os pontos controvertidos, bem 

como determinada a realização de prova pericial. O laudo pericial aviou 

aos autos no Id. 14132180, sobrevindo manifestação das partes nos Ids. 

14176387 e 14524359. Após, os autos vieram conclusos para decisão. É 

o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por Fernando da Cruz Lima em 

desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido unilateralmente, bem 

como ressalta a inexistência de provas quanto à invalidez permanente. No 

entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar o envolvimento do requerente em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 7286801 

“Prontuário de atendimento”, o qual foi emitido pela Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) – Sinop MT e consta que a parte autora sofreu 

acidente de trânsito “vítima de atropelamento trazida por terceiros 

(moto/carro)”. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 

6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do 
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acidente envolvendo veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada ao seu membro inferior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa do laudo pericial de 

Id. 14132180, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu membro 

inferior direito. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pelo laudo médico em razão do 

acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização 

pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a 

parte requerente teve afetado de forma definitiva as funções do seu 

membro inferior direito em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 70%, 

do valor total da indenização para os casos em que ocorre a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores. 

Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado no laudo 

pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 70% do 

valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada em 50%, o 

que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Ressalto que é aplicável 

quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, 

inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 

340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Fernando da Cruz Lima em desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência 

S/A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 14.02.2017 (Id. 7286801), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação em 

12.06.2017 (STJ, Súmula 426) conforme AR – Id. 8219875. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos arquivados. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006961-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIK SOARES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006961-24.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT proposto 

por Pedro Henrik Soares de Freitas em face de Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros, pretendendo, em síntese, o recebimento 

securitário da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em 

virtude do acidente de trânsito envolvendo veículo automotor no dia 

08/06/2018. Na decisão de Id. 14635425 foi constatado eventual 

l i t i spendênc ia  desse fe i to  com o processo de  n° . 

1006700-59.2018.8.11.0002, em trâmite nesta mesma vara cível e 

determinado que a parte autora justificasse a propositura de ações 

idênticas. A parte autora manifestou no Id. 14678000 requerendo a 

extinção sem resolução de mérito diante da litispendência entre as ações. 

Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. Pois bem, analisando 

os autos, observo que tramitam duas (02) ações que guardam entre si 

identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, sendo certo, ainda, 

que o presente feito é mais recente, pois foi distribuído posteriormente ao 

feito em trâmite nesse mesmo Juízo sob o n. 1006700-59.2018.8.11.0002, 

distribuído em 01/08/2018. Nesse passo, os §§ 2.º e 3.º, do art. 337, do 

Código de Processo Civil definem o instituto da litispendência, que nada 

mais é do que a identidade entre os três (03) elementos da ação, quais 

sejam partes, causa de pedir e pedido, tal qual na hipótese versando. 

Sendo assim, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, ao 

passo que tanto naqueles autos como nesse a parte requerente pretende 

o recebimento securitário da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais) em virtude do suposto acidente com veículo automotor, 

imperioso reconhecer a ocorrência da litispendência. Essa inteligência, 

aliás, encontra amparo no seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

FACE AO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

REFORMA DA SENTENÇA COM O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO – DESCABIMENTO – REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE 

AJUIZADA – IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 337, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO 

DESPROVIDO. Constatada a identidade de partes, causa de pedir e 

pedido, entre a presente ação e outra anteriormente ajuizada, consoante 

previsão no art. 337, § 2º, do CPC/2015, a manutenção da decisão que 

reconheceu a ocorrência da litispendência se trata de medida imperativa.” 

(Ap 4215/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017). Portanto, diante da ocorrência da litispendência, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Posto isso, julgo extinta a presente sem 

resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, a qual fica sobrestada, uma vez que lhe defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Deixo de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, por insubsistir contenciosidade. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001475-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRAZIA BENEDITA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001475-92.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Eufrazia Benedita de Oliveira promove a presente ação de reparação civil 

c/c pedido de tutela antecipada inaudita altera pars em desfavor de City 

Lar – Dismobrás Imp. Exp. Distrib. Móveis S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, narrando que em novembro/2014 adquiriu um 

guarda-roupas com portas de correr em uma loja da requerida, contudo, o 

funcionário da requerida que procedeu com a montagem do produto o fez 

de maneira indevida, ocasionando a queda da porta em cima da autora. 

Afirma que ao abrir a porta do armário foi atingida pela peça que se soltou 

abruptamente dos trilhos, causando-lhe diversas fraturas em seu punho 

direito, tendo sido necessário colocar pinos e platinas para substituir os 

ossos triturados. Ressalta que exercia atividade de autônoma, dirigia seu 

carro para trabalhar e agora encontra-se dependente da ajuda de 

terceiros para prover o seu sustento, em razão da insensibilidade 

irreversível que a acomete. Alega que procurou a assistência da parte 

requerida, tendo o preposto desta afirmado que o ocorrido se tratava 

apenas de uma fatalidade, motivo pelo qual formulou pedidos finais e no 

bojo da exordial visando seja a requerida condenada em danos materiais, 

lucros cessantes, danos morais, dano estético e pensão vitalícia. Com a 

inicial vieram os documentos de Ids. 5014345 a 5014374. Na decisão de Id. 

6152868 o pedido liminar foi indeferido. Audiência de conciliação realizada 

conforme Id. 9450529. A parte requerida apresentou contestação no Id. 

8113670, arguindo preliminarmente ilegitimidade passiva, bem como que 

não deve ser responsabilizada pelos vícios apresentados no produto, uma 

vez que não há provas de sua ocorrência e tendo em vista que não 

participa do processo de fabricação do produto. Aduz que entrega o 

produto da forma como recebe do fabricante, de modo que se houve 

qualquer tipo de vício de fabricação no produto cabe ao fabricante 

responder por ele. Ainda, discorre acerca da inexistência de danos 

materiais e morais, salientando a necessidade de aplicação dos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade no caso de julgamento procedente, e, 

por fim, requereu o julgamento improcedente da demanda. A essa 

contestação à parte autora apresentou impugnação no Id. 9813826. Na 

decisão de Id. 12715681 o processo foi saneado, oportunidade em que foi 

deferida a produção de prova oral. Durante a instrução processual foi 

inquirida uma testemunha arrolada pela parte autora, tendo as partes 

apresentado alegações finais remissivas às provas dos autos (Id. 

13562617). Os autos permaneceram conclusos para prolação de 

sentença. É o relatório. Decido. Da responsabilidade da requerida Pretende 

a parte autora com a presente ação ser ressarcida pelos danos sofridos 

em virtude do defeito apresentado no produto comercializado pela 

requerida. A questão em pauta se refere à eventual defeito do produto, 

cujo tratamento jurídico está positivado no art. 12, do Código de Defesa do 

Consumidor. Aquela norma disciplina que “o fabricante, o produtor, o 

construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação 

ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. A proteção 

do consumidor é tamanha, que o dispositivo legal em análise define, 

inclusive, o que vem a ser produto defeituoso, senão vejamos: “§ 1º - O 

produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele 

legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que 

razoavelmente se esperam; III - a época em que foi colocado em 

circulação”. Na espécie, o defeito no produto é vislumbrado por meio das 

provas produzidas nos autos que evidenciam que o guarda-roupas 

comercializado pela requerida ocasionou uma lesão permanente no punho 

direito da autora. Isso porque, a autora juntou aos autos Boletim de 

Ocorrência de Id. 5014352 relatando o sinistro descrito na inicial, o que foi 

corroborado com a prova testemunhal colhida na instrução do feito. 

Conforme se verifica do depoimento da testemunha Silvana Mariana 

Borges, inquirida na audiência de instrução e julgamento (Ids. 13562632 a 

13562639), esta afirmou que estava saindo de casa quando ouviu um grito 

e, assim, dirigiu-se à casa da autora, momento em que a encontrou caída 

no chão, com o braço sangrando. Prosseguiu alegando que a porta do 

guarda-roupa estava desencaixada e assim caiu por cima da autora. Por 

fim, narrou que a autora havia adquirido o produto há pouco tempo, bem 

como que o funcionário da requerida havia montado o móvel. Ainda, a 

autora apresentou laudo médico no Id. 5014358, o qual atesta que a autora 

sofreu fratura do punho direito no dia 13.11.2014, após acidente 

doméstico, tendo sido operada no PSVG no dia 19.01.2015. O médico 

também afirmou que em decorrência da gravidade da fratura a autora 

apresenta limitação de movimento. Diante deste cenário, patente é o dever 

de indenizar, uma vez que a requerida, pela atividade desenvolvida, criou 

um risco iminente ao consumidor e que interferiu em sua saúde, 

dispensando até mesmo a comprovação do dano moral, uma vez que este 

se dá no plano “in re ipsa”. A propósito do tema, colaciono os 

ensinamentos do brilhante professor Sérgio Cavalieri Filho, “in verbis”: Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, 

independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, bem como os critérios de 

lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os 

destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato 

de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e 

comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor 

passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado 

de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos. 

(grifei) O produto “apresentou-se defeituoso, não oferecendo a 

segurança que dele legitimamente se esperava. Violação clara ao princípio 

da confiança, norte axiológico a ser perseguido nas relações de 

consumo[1]. Por analogia ao presente caso, colaciono o seguinte aresto: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÕES DECORRENTES DE ESTOURO DE BOX 

BLINDEX. DEFEITO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO QUE ACARRETOU 

ACIDENTE DE CONSUMO, EXSURGINDO O DANO DO PRÓPRIO FATO. 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE AS CICATRIZES 

PRODUZIDAS NO OMBRO DIREITO DA SEGUNDA AUTORA SÃO DE 

NATUREZA PERMANENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA 

INDENIZATÓRIA ADEQUADAMENTE FIXADA. RETIFICAÇÃO DA 
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DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS EM FAVOR 

DAS AUTORAS. PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E 

DESPROVIMENTO DO SEGUNDO APELO. (TJRJ – APL 

00008613220068190208, OITAVA CÂMARA CÍVEL, RELATOR ADRIANO 

CELSO GUIMARÃES, 11/06/2015). Portanto, tenho que restou 

demonstrado o defeito no produto comercializado pela requerida, bem 

como o nexo causado entre este e o dano experimentado pela autora, o 

qual foi comprovado através da prova testemunhal e documentos. Do 

dano moral Pois bem, reconhecida a existência do dano moral 

experimentado pela requerente em razão do defeito do produto 

comercializado e montado pela requerida, deve a mesma reparar os 

prejuízos experimentados pela autora. Ressalto, ainda que o dano moral 

suportado pela autora decorre de fatos significativos: a autora, em 

decorrência do acidente com o produto da requerida sofreu lesões 

permanentes em seu punho direito, conforme se observam dos 

documentos juntados aos autos nos Ids. 5014358, 5014370, 5014355. A 

lesão suportada pela autora foi grave e resultou na incapacidade 

permanente e parcial do membro afetado, consoante laudo médico de Id. 

5014358, restando evidente o dano moral sofrido, uma vez que a autora 

foi submetida a intenso sofrimento físico e moral, não podendo ser estes 

considerados com um mero aborrecimento. Por outro lado, se é certo que 

faz jus à indenização, o quantum a ser fixado não condiz com o valor 

pretendido na petição inicial. Nesse ponto, mister se faz examinar os 

critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais. 

Com efeito, trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de 

enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão[2]”. Contudo, levando-se 

em conta as circunstâncias do acidente descrito nos autos, onde se 

concluiu que ocorreu em razão do defeito do produto comercializado e 

montado pela requerida, a condição econômica das partes, a incapacidade 

permanente e parcial da autora, o tempo para recuperar as lesões, bem 

como o trauma sofrido no acidente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

dada às circunstâncias deste feito, mostra-se razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por danos 

morais não é o enriquecimento da autora e tampouco o empobrecimento da 

requerida, tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior 

Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante[3]”. Dos danos 

estéticos A autora aduz que em decorrência do acidente noticiado nos 

autos sofreu grave trauma em seu punho direito o que resultou em 

deformidade, razão pela qual pugna pela condenação da requerida a 

indenizá-la pelos danos estéticos ocasionados em razão do sinistro. O 

dano estético é devido quando a lesão afeta a forma física da vítima, 

quando deforma alguma parte de seu corpo causando-lhe 

constrangimento perante a sociedade. Ademais, é perfeitamente possível 

a cumulação de danos morais e estéticos, nos termos da Súmula n.º 387 

do Superior Tribunal de Justiça[4], quando verificada lesão de ordem 

objetiva (como por exemplo, amputação de um membro, uma cicatriz 

grosseira que interfira esteticamente na aparência da pessoa), bem como 

lesão subjetiva (referente às tristezas e sentimentos de inferioridade que 

a própria falta do membro ou presença de cicatriz trará ao lesado, 

prejudicando-o em sua vida familiar e social). A propósito, é elucidativa a 

lição ministrada por Rodolfo Valença Hernandes: “O dano estético 

distingue-se do moral. O primeiro – dano estético – está voltado para fora, 

vulnera o corpo, atinge, desfigura a silhueta, a beleza e a plástica, 

corresponde ao patrimônio da aparência. O segundo – dano moral – é 

intrínseco, está voltado para dentro, afeta os sentimentos, macera a alma, 

penetra os domínios da emoção, incorpora-se ao psiquismo, integra a 

essência do ser: constitui o acervo da consciência.”[5] Pois bem. Da 

análise dos autos, tenho que a sequela descrita pela autora decorrente do 

acidente se apresenta como legítima para ser caracterizada como Dano 

Estético, tendo em vista que a lesão em sua mão direita resultou em uma 

deformidade capaz de gerar interferência na sua aparência externa (dano 

estético), conforme se observa das fotografias colacionadas no Id. 

5014355. Realmente, a jurisprudência tem reconhecido o Dano Estético no 

caso de amputações, queimaduras ou lesões aparentes e capazes de 

atingir a aparência externa do lesionado. Ilustro com o entendimento 

proferido pelo colendo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. 

A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima 

e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de 

dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa do ofendido. Ponderação que recomenda a 

majoração da verba fixada a esse título para R$ 20.000,00, com correção 

monetária pelo IGP-M desde o acórdão e juros moratórios de 12% ao ano, 

desde a data do acidente. 2. Cabível a cumulação de dano moral e 

estético. No caso, em razão das lesões sofridas pela parte autora, que 

deixaram cicatrizes permanentes e resultaram no encurtamento do 

membro inferior (...).(TJ/RS - Apelação Cível Nº 70061762993, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo 

Brum, Julgado em 20/11/2014) Logo, à vista da existência de uma cicatriz 

facilmente percebível por terceiros punho direito da autora decorrente do 

acidente descrito na inicial (Id. 5014355), das características pessoais da 

autora, da aflição ao lesado, bem como da condição das partes, tenho que 

a quantia equivalente a R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelos Danos 

Estéticos se mostra bastante razoável. Do Dano Material A autora aduz 

que em razão do acidente teve diversos gastos, dentre eles cirurgias, 

plano de saúde e aquisição de medicamentos, colacionando comprovantes 

no Id. 5014353. Pois bem. Efetivamente, a regra é de que aquele que 

causa prejuízo a outrem está obrigado a reparar o dano, nos limites da 

recomposição pessoal da vítima. O art. 944 do Código Civil brasileiro é 

expresso ao determinar que “a indenização mede-se pela extensão do 

dano”. Nesse contexto, vejo que a autora comprovou o pagamento de R$ 

149,00 (cento e quarenta e nove reais) em farmácia de manipulação, R$ 

60,00 (sessenta reais) referente a serviços hospitalares (radiografia) e 

R$ 300,00 (trezentos reais) em consulta ortopédica (Id. 5014353). Quanto 

aos demais gastos constantes do Id. 5014353, certo que não se referem à 

despesas decorrentes do acidente, não havendo porque a requerida ser 

condenada a indenizá-los. Desse modo, é devido à título de danos 

materiais a quantia de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais). Do Lucro 

Cessante A autora, ainda, afirma que deve a requerida ser condenada a 

título de lucro cessante, em virtude do que deixou de ganhar por ficar 

impossibilitada de exercer seu labor, uma vez que atua como autônoma e 

aufere mensalmente em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Ressaltou que passados mais de trinta meses 

desde o evento danoso, o montante perfaz a quantia de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais). Porém, para configurar o dever de reparar os lucros 

cessantes é necessário mais que a simples prática do ato ilícito, devendo 

o pedido estar amparado, também, por prova robusta acerca do prejuízo, 

cujo ônus incumbe exclusivamente ao autor. Corrobora esse entendimento 

o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais: (...) Lucros cessantes constitui a expressão usada para distinguir 

os lucros de que fomos privados e que deveriam vir ao nosso patrimônio, 

em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato não acontecido ou 

praticado por nossa vontade. São, assim, os ganhos que eram certos ou 

próprios de nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de 

outrem. Para o deferimento da indenização por lucros cessantes, in casu, 

necessária a comprovação, efetiva, dos prejuízos suportados pela 

segurada, decorrentes do atraso injustificado no pagamento da 

indenização securitária, eis que tal verba não se presume (...). (Número do 

processo: 1.0024.98.033522-8/001(1), Relator: EDUARDO MARINÉ DA 

CUNHA, Data do Julgamento: 06/04/2006, Data da Publicação: 

27/04/2006.). Nesse objetivo, diante do comando normativo contido no art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil e aquele descrito no art. 402, do 

Código Civil, a autora, obrigatoriamente, deveria trazer aos autos prova de 

qual foi o valor de sua frustração financeira, representada pela efetiva 

perda de lucro decorrente do sinistro descrito nos autos. Todavia, a 

autora não aportou aos autos qualquer documento a fim de comprovar o 

alegado prejuízo. Por esse enfoque, tenho que a prova carreada aos 

autos é insuficiente para o propósito da autora em ser ressarcida a título 

de lucros cessantes, motivo porque esse pedido não deve ser acolhido. 

Nesse sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca 

dos lucros cessantes: INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE MEDIAÇÃO DE 

SEGUROS. QUEBRA DA EXCLUSIVIDADE. PRETENSÃO DA CORRETORA 

DE RECEBER COMISSÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INTERESSE 

POSITIVO. PROVA. AUSÊNCIA DE DANO. - O lucro cessante não se 

presume, nem pode ser imaginário. A perda indenizável é aquela que 
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razoavelmente se deixou de ganhar. A prova da existência do dano 

efetivo constitui pressuposto ao acolhimento da ação indenizatória. - Caso 

em que a corretora não se desincumbiu do ônus de comprovar a 

existência do dano sofrido com a quebra da exclusividade. (STJ - REsp 

107426/RS, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, J. 20/02/2000). Da 

pensão vitalícia A autora afirma que laborava como autônoma, auferindo 

renda mensal em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Ainda, afirma que depois do acidente de consumo não 

pôde mais dirigir seu veículo para garantir seu sustento, de modo que 

pretende seja a requerida condenada a arcar com uma pensão vitalícia 

correspondente a cinco salários mínimos. Porém, para configurar o dever 

da requerida ao pagamento de pensão vitalícia em favor da autora é 

necessário mais que a simples prática do ato ilícito, devendo o pedido 

estar amparado, também, por prova robusta de que a autora não possa 

mais exercer o seu ofício ou profissão. Portanto, da análise das provas 

contidas nos autos concluo que tal pedido deva ser indeferido, pois no 

presente caso não estão preenchidos os requisitos do art. 950 do Código 

Civil. Isso porque, a autora descurou de comprovar a alegada 

incapacidade de exercer sua atividade laboral, bem porque sequer 

especifica ou demonstra qual seu ofício. Dessa forma, em que pese a 

autora tenha sofrido uma debilidade em seu punho direito, não restou 

comprovado nos autos que tal lesão tenha a impedido de exercer o seu 

ofício ou outra atividade laborativa. Ademais, não há nos autos qualquer 

prova de que a autora auferia ganhos mensais em torno de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que inexiste nos autos 

documentação que corrobore o alegado na inicial a esse respeito. Por 

esse enfoque, tenho que a prova carreada aos autos é insuficiente para o 

propósito da autora em obrigar a requerida a pagar uma pensão vitalícia 

em seu favor, motivo porque esse pedido não deve ser acolhido. Da 

atualização No tocante à atualização dos valores referentes aos danos 

morais e danos estéticos, consigno que os juros de mora deverão ser no 

importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, com 

incidência a partir do evento danoso, quer seja, data do acidente (Súmula 

STJ – 54), e a correção monetária com reajuste pelo INPC/IBGE a partir da 

prolação da sentença. No que atine aos danos materiais, registro que os 

juros de mora devem incidir no importe de um por cento (1%) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional, contados da citação e corrigidos pelo 

INPC/IBGE também da data da citação. Do dispositivo Pelo exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: a) 

Condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de danos morais à autora, a ser atualizado de acordo com a 

fundamentação supra; b) Condeno a requerida ao pagamento da quantia 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de dano estético à autora, a ser 

atualizado de acordo com a fundamentação supra; c) Condeno a 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 509,00 (quinhentos e nove 

reais), a título de dano material à autora, a ser atualizado de acordo com a 

fundamentação supra; Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da condenação, diante do lapso de 

tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do 

patrono (CPC - § 2º, do art. 85). Transitado em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] "in" Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 475. [2] “Perdas e danos”, 

Aide Editora, p. 15. [3] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, 

trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos. [4] “É lícita a cumulação 

das indenizações de dano estético e dano moral”. [5] RT 655/239.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003571-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO COIADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA RITA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

A M DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003571-46.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ERALDO COIADO EXECUTADO: TEREZINHA RITA DE ALMEIDA, A M DE 

CAMPOS & CIA LTDA - EPP Vistos. Trata-se de execução de título 

extrajudicial promovido por Eraldo Coiado em desfavor de Terezinha Rita 

de Almeida e A. M. de Campos & Cia Ltda., todos devidamente qualificados 

nos autos. No id. 14508182 as partes juntamente com Antonio Márcio de 

Campos, Antonio Maria de Campos, Maria José de Campos Lavaqui e José 

Lavaqui Sobrinho celebraram acordo, requerendo a sua homologação com 

a consequente extinção do feito. Após os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo celebrado pelas 

partes, vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes, uma vez que assinados pelas 

partes. Assim, HOMOLOGO o acordo formulado de id. 14508182 para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso 

do presente processo até o seu integral cumprimento (27/10/2023), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício 

ao 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca determinando a 

indisponibilidade do imóvel registrado sob a matricula nº 34.926, conforme 

acordado entre as partes no item “2” do pacto. Outrossim, determino que a 

Secretaria promova a inclusão no polo passivo da demanda de Antonio 

Márcio de Campos, Antonio Maria de Campos, Maria José de Campos 

Lavaqui e José Lavaqui Sobrinho, conforme acordado entre as partes, 

observando a qualificação das partes no id. 14508182. Transcorrido o 

prazo convencionado, venha à parte exequente manifestar-se nos autos 

quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu silêncio como 

concordância tácita ao adimplemento da dívida. Após, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004436-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR ACIOLI DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SAN MARTIN CAMINA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004436-06.2017.8.11.0002. Vistos etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada 

proposta por Waldir Acioli de Melo em desfavor de José San Martin Caminã 

Neto, todos devidamente qualificados nos autos. Em audiência de 

conciliação, as partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação 

(Id. 14702273). É o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas 

partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (Id. 14702273). Por conseguinte, resolvo o 

mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. Sem custas 

remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os honorários 

advocatícios na forma pactuada. Oportunamente, certifique-se o trânsito 

em julgado, e arquivem-se. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000423-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINIANO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE MELLO AGUIAR OAB - MT19558/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA EIRELI - ME (RÉU)

EDSON VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ivone Campos Freire OAB - MT9912/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE Processo: 1000423-61.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Luciana Martiniano de Sousa promove a presente ação de indenização por 

danos morais em desfavor de Edson Vieira Eireli – ME e Edson Vieira, 

sustentando, em síntese, que é servidora pública concursada no cargo de 

merendeira da Prefeitura desta comarca desde o ano de 2002, ocupando 

atualmente a função comissionada de Superintendente de Licitação. 

Nessa senda, alega que no dia 09/01/2017 foi surpreendida com a 

veiculação de seu nome no site “MT é Notícia.com.br” na seguinte 

manchete “LICITAÇÃO SOB SUSPEITA – Servidora de férias assina ata de 

licitação para construção de creches em VG”, a qual aponta a suposta 

prática de crime pela autora por ter assinado ata de licitação no dia 

16/12/2016, vinculado aos procedimentos licitatórios da modalidade 

concorrência pública n. 08/2016 de 09/2016 durante o período de gozo de 

férias. Todavia, ressalta que apesar de estar em gozo de férias, foi 

formalmente convocada pelo presidente da comissão permanente de 

licitação para o prosseguimento dos trabalhos das respectivas licitações. 

Outrossim, salienta que a parte requerida enfatizou o fato de a autora ser 

efetiva no cargo de merendeira e exercer outra atividade, o que apenas 

alcançou em razão de ter realizado diversos cursos de formação e 

aperfeiçoamento, tendo sido formalmente nomeada para a função 

comissionada na administração, não havendo desvio de função. Ressalta 

que em poucos minutos a notícia publicada pela parte requerida 

propagou-se entre os demais sites, como “LAPADA/LAPADA – Notícia nua 

e crua” e “VG NOTÍCIAS”. Dessa forma, pleiteia a condenação da parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) cada um, devidamente corrigido ao tempo do 

efetivo pagamento. Juntou documentos (Ids. 4664470 a 4668977). 

Designada audiência de conciliação, esta restou inexitosa (Id. 6070417). 

Os requeridos apresentaram contestação no id. 6840226, que veio 

instruída com os documentos de Ids. 6840233 a 6840318, alegando 

preliminarmente ilegitimidade do segundo requerido, impugnação à justiça 

gratuita e correção do valor da causa. No mérito afirmou que a matéria 

jornalística é meramente informativa, feita com base nos documentos 

existentes no site da Prefeitura de Várzea Grande e editais publicados, 

tendo se limitado a reproduzir tais informações, sem qualquer distorção, 

emissão de juízo de valor ou insinuação, apenas relatando a verdade dos 

fatos. Ainda, salienta que antes da publicação da reportagem buscou 

esclarecimentos por meio das atas das sessões realizadas em cada 

concorrência pública, bem como enviou e-mail ao TCE, de modo que não 

ofendeu nem invadiu a privacidade ou honra, não tendo sido desvirtuada a 

realidades dos fatos, nem alterado o contexto. Ressalta que a autora não 

nega os fatos noticiados, tanto que afirma estar em desvio de função, a 

qual apenas alegou que a parte ré pretendeu denegrir sua imagem, não 

fazendo provas de suas alegações. Por fim, requereu o acatamento das 

preliminares e o julgamento improcedente da demanda. A requerente 

apresentou impugnação à contestação no Id. 7268094. Despacho 

saneador no Id. 12397031, oportunidade em que foram analisadas as 

preliminares e fixados os pontos controvertidos e determinada a produção 

de prova oral. Durante a instrução processual foram inquiridas 

testemunhas arroladas pela parte autora (Id. 13455179 a 13455846). Nos 

Ids. 13607402 e 13688277 foram apresentados memoriais finais escritos. 

Em seguida, a parte requerida compareceu aos autos solicitando o 

desentranhamento do documento encartado no Id. 13607741 pela parte 

autora, por não se tratar de prova nova. Os autos permaneceram 

conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, observo que a 

parte autora apresentou documento quando da juntada dos memoriais, o 

qual está datado de 14/12/2016 (Id. 13607741), portanto, não se constitui 

em documento novo, em desatendimento ao disposto no art. 435 do CPC, 

motivo pelo qual desconsidero a sua juntada e determino a sua exclusão 

dos autos. A autora propôs a presente demanda alegando que teve sua 

imagem maculada em razão da parte requerida ter veiculado matéria 

jornalística no dia 09/01/2017 constando a seguinte manchete “Servidora 

de férias assina Ata de licitação para construção de creches em VG”, a 

qual além de depreciar a imagem da autora, também seria tendenciosa. De 

entrada, registro que os requisitos da responsabilidade objetiva, como é a 

espécie, são a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, finalmente, o nexo causal 

entre esse dano e o fato imputável ao agente, desde que verificado a sua 

culpa ou dolo. Pois bem, tenho que ficou evidenciada a ofensa à imagem e 

honra da autora, considerando que a parte requerida extrapolou o direito 

constitucional de informação conferido à imprensa, pois, de fato, utilizou 

expressões na matéria com conotação tendenciosa. Isso porque, afirmou 

que quando a autora assinou Ata de licitação com os demais membros da 

comissão caracterizou-se “grave irregularidade no transcorrer da 

realização das Concorrências Públicas 08 e 09/2016”, sob a justificativa 

de que a autora estava em gozo de férias, descurando de indicar o fato 

de que esta havia sido convocada para o ato. Com efeito, consta no Id. 

4668976 convocação da autora para participar de sessão pública, 

realizada em 16/12/2016, devidamente assinada pelo presidente da 

Comissão Permanente de Licitação. Ademais, as testemunhas ouvidas em 

audiência foram contundentes ao afirmar que a autora foi devidamente 

convocada para comparecer à sessão, inclusive, as testemunhas Vivian 

Danielle de Arruda e Silva Pires e Landolfo Lazaro Vilela Garcia aduziram 

que após a realização do ato, a autora retornou às férias. Dessa forma, 

não poderia a parte requerida veicular suposições de que a autora estaria 

cometendo “grave irregularidade”, antes de averiguar em que termos se 

deu a sua participação na sessão pública referente à Licitação. 

Outrossim, a matéria veiculada ainda narrou que “a servidora está em 

desvio de função, pois conforme consta no Portal de Transparência da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande a mesma é servidora concursada 

para o cargo de merendeira” (Id. 4668977), contudo, denota-se dos 

documentos colacionados no Id. 4664489, que a autora atualmente ocupa 

o cargo de Superintendente DGA 3 na Secretaria Municipal de 

Administração/Setor de Licitação, tendo realizado diversos cursos e 

capacitações. Efetivamente, não há qualquer irregularidade no fato de a 

autora, servidora efetiva, ocupar cargo comissionado, desde que dentro 

dos ditames legais, bem porque a própria Constituição Federal, em seu 

artigo 37, V, incentiva a nomeação de servidores efetivos para cargos 

comissionados, tal qual na espécie. Neste prisma, estou convicto de que a 

conduta do requerido superou os limites da legalidade, causando 

inegáveis danos à imagem da autora, decorrente da veiculação da matéria 

em “site” que possui ampla visitação pública. Ressalte-se, ainda, que as 

testemunhas aduziram que a autora “ficou abatida com a notícia”, “queria 

pedir exoneração”, “se sentiu ofendida”, “ficou chateada e revoltada com 

a matéria”, bem como “ficou um tempo ausente para se recompor”, 

demonstrando os danos causados à moral da autora, afetando a sua 

imagem no seu ambiente de trabalho. A propósito deste tema, veja o 

seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA 

JORNALÍSTICA. DANO MORAL. ABUSO DO DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. 

DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Embora seja livre a 

manifestação do pensamento, tal direito não é absoluto. Ao contrário, 

encontra rédeas tão necessárias para a consolidação do Estado 

Democrático de Direito, quanto ao direito à livre manifestação do 

pensamento. A imprensa possui o direito de emitir opiniões acerca de 

fatos que ocorrem na sociedade. O que não é admitido é a veiculação de 

informações falsas, deturpadas ou agressivas a determinadas pessoas.- 

A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, 

para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas 

também para que o valor não seja irrisório[1]. Deverás, vejo que a 

requerida publicou a notícia de forma sensacionalista, utilizando de 

expressões que possui conotação pejorativa, configurando assim, o 

abuso de direito de informar e sem dúvida caracteriza ofensa a honra da 

autora, não sendo justificável tal conduta. Não se pode perder de vista 

que a imprensa ganha dimensões que podem influenciar cada pessoa, até 

mesmo formar uma opinião pública – processos midiáticos, devendo o 

profissional ponderar em divulgar notícias verdadeiras e com cunho 

informativo, evitando transformá-las em puro sensacionalismo. Logo, 

comprovada a ilicitude da conduta dos requeridos, que passou além dos 

justos limites do seu direito de expressão, tenho como certo a eles impor o 

dever reparatório. Dos danos morais Com efeito, os fatos noticiados, 

certamente, atingiram à imagem da autora perante a sociedade, afetando 

especialmente sua relação de trabalho. Percebe-se, pois, configurado, de 

forma inquestionável, o dano moral, sendo desnecessária, neste caso, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai a partir da 

verificação da conduta. Portanto, não restam dúvidas acerca do 

acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido, 

sobejando tão-só à fixação pecuniária. Trata-se de matéria controvertida, 

porque a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios 

objetivos e seguros para a sua fixação. Em todo caso, para o renomado 

civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do Dano Moral são: “a) 

modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e 

prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um 

dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, 

constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 493 de 552



em conseqüência da lesão”[2]. Dessa feita, atento às circunstâncias do 

caso concreto, uma vez que reconhecida a responsabilidade da parte 

requerida pela conduta ilícita e, considerando as condições 

econômico-financeiras das partes e o fato de que a autora teve sua 

reputação maculada perante a sociedade, tenho que a quantia equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais se mostra bastante 

razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da 

indenização por danos morais não é o enriquecimento das autoras e 

tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento 

do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e 

penalizante”[3]. Dos juros e da correção monetária Os danos morais 

devem ser corrigidos monetariamente segundo o - Inpc/Ibge a partir da 

prolação da sentença e juros de mora de um por cento (1%) ao mês a 

partir do evento danoso (STJ – Súmula N.º 54), data da publicação da 

notícia descrita na inicial. Com essas considerações e fundamentos, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condeno os 

requeridos ao pagamento à autora da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a título de dano moral, que deverá ser corrigido de acordo com a 

fundamentação supra. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os requeridos ao 

pagamento de custas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado 

da condenação. Transitada em julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se com baixa 

dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe. P.I. Cumpra-se LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

TJMG, Apelação Cível N° 1.0105.07.234571-0/003, Relator: Pedro 

Bernardes, data da publicação: 19/07/2010. [2] in, Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15. [3] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho 

do voto do relator Ministro Cláudio Santos.

Sentença 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. Vistos etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer e dano material c/c antecipação 

de tutela de urgência proposta por Moto Raça Ltda. em desfavor de 

Elisangela Lima Santos, todos devidamente qualificados nos autos. Em 

audiência de conciliação, as partes celebraram acordo, requerendo a sua 

homologação (Id. 14504821). É o relatório. Decido. Analisando o acordo 

firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. Posto isso, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (Id. 14504821). Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada. Oportunamente, certifique-se 

o trânsito em julgado, e arquivem-se. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003487-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003487-45.2018.8.11.0002. Vistos. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Condomínio Terra Nova Várzea Grande I em desfavor de Rafael dos 

Santos, todos devidamente qualificados nos autos. A parte exequente 

requereu a extinção da presente ação, pois o débito discutido foi 

devidamente quitado (Id. 14458658). A Sra. Oficial de Justiça certificou 

não ter sido possível efetuar a citação do executado (Id. 14458685). 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 

14458658 se trata de uma simples manifestação de desistência da lide, 

sendo que a parte executada 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. 775, do 

CPC. Custas pela parte exequente. Deixo de condená-lo ao pagamento de 

verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001166-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ROBERTA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947/B (ADVOGADO)

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT0009833S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001166-08.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Gisele Roberta de Lima promove a presente ação de indenização por 

danos morais em desfavor de União Transportes Ltda., todos devidamente 

qualificados nos autos, narrando ter um filho com necessidades especiais, 

motivo pelo qual ambos possuem cartão transporte gratuito com a 

requerida. Assim, salienta que no dia 07/07/2016 levou seu filho à escola 

por meio da linha número 964, quando ao retornar, já dentro do ônibus, foi 

abordada por um funcionário que se identificou como Carlos, fiscal da 

empresa. Na ocasião, o referido fiscal tomou o cartão transporte utilizado 

pela autora alegando que ela estava cometendo uma fraude, ameaçando-a 

de que seria presa, mesmo após a autora e o motorista do ônibus 

explicarem que ela é acompanhante do seu filho, portador de 

necessidades especiais. Ressalta que no momento dos fatos o ônibus 

ficou parado em plena via pública, tendo o funcionário da ré chamado a 

polícia, a qual limitou-se a devolver o cartão transporte para a autora. Não 

obstante, após o ônibus ter voltado a circular o fiscal da requerida 

permaneceu ameaçando a autora. Assim, requer a condenação da parte 

requerida em indenização por danos morais, no importe de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Audiência de conciliação restou infrutífera conforme 

Id. 5497565. A requerida apresentou contestação no Id. 5877586, 

aduzindo que a autora embarcou no ônibus coletivo n. 08211 que fazia o 

trajeto da linha 964, sendo que quando foi passar pela catraca foi 

abordada por um agente fiscal, uma vez que este averiguou que a autora 

estava utilizando cartão de transporte gratuito sem a presença do titular. 

Assim, salienta que o agente calmamente explicou que o cartão de 

transporte gratuito de pessoa com deficiência deve ser utilizado somente 

com a presença do titular, todavia, a autora inconformada com a situação 

ligou para o seu marido que foi aguardar o ônibus no trevo do Posto 

Palmeiras. Afirma que o marido da autora estava muito alterado, mandou 

parar o ônibus e adentrou danos socos no ônibus e agredindo 

verbalmente o fiscal, razão porque o fiscal chamou a polícia, que estava 

próxima, para conter o marido da autora. Assim, os envolvidos desceram 

do ônibus para que o motorista pudesse seguir viagem. Ressalta que na 

presença dos policiais o marido da autora se acalmou e ouviu as 

explicações dos fiscais, momento em que ficou decidido que não 

apreenderiam o cartão de transporte da autora, tendo sido advertida de 

que o cartão de transporte gratuito de pessoa com deficiência somente 

pode ser utilizado na presença do titular. Por fim, discorreu acerca da 

ausência de conduta ilícita, culpa exclusiva da vítima e requereu o 

julgamento improcedente da demanda. Em seguida a autora impugnou a 

contestação no Id. 7135660. No Id. 11994206 o feito foi saneado e 

designada audiência de instrução. Em seguida, foi realizada audiência de 
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instrução, tendo sido ouvida a testemunha arrolada pela parte autora, 

consoante Ids. 12944581 a 12944843. Memoriais apresentados pelas 

partes nos Ids. 13107001 a 13703112. Após, os autos vieram conclusos 

para deliberação. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação de indenização 

por danos morais proposta por Gisele Roberta de Lima em desfavor de 

União Transportes Ltda., objetivando a condenação da requerida ao 

pagamento de quantia em dinheiro, a título de reparação de danos morais, 

por ter ofendida por preposto da ré ao utilizar cartão de transporte gratuito 

no ônibus de propriedade da requerida. Pois bem, da análise de todo o 

conteúdo probatório, verifico que não ficou comprovada a prática de 

qualquer conduta ilícita praticada pela requerida. Isto porque incumbia a 

requerente comprovar os danos sofridos e o nexo de causalidade com a 

conduta do requerido, ao passo que incumbia a este demonstrar a 

inexistência de nexo de causalidade ou outro fato impeditivo do direito 

alegado. No objetivo de comprovar o alegado, a parte autora arrolou 

testemunha, a qual se mostrou contraditória quando ouvida em audiência 

de instrução, ora afirmando que presenciou os fatos, ora que apenas 

adentrou no ônibus após o ocorrido. Inicialmente aduziu ter presenciado 

os fatos, contudo, quando perguntado novamente pelo juízo se havia 

presenciado o primeiro contato da autora com o suposto funcionário da 

requerida, a testemunha Marielle Maciel Machado Rodrigues Satelis, 

afirmou que não, bem como que só tomou conhecimento depois. Com 

efeito, a testemunha alega que pegou o ônibus de casa para o centro, 

sendo que a autora já estava no ônibus, no sentido escola para casa, 

afirmando que “se encontraram na descida da autora, mas não deixaram 

ela descer, quiseram tomar o cartão dela”, ao passo que a priori alegou 

que estava dentro do ônibus, bem como que “tinha ido para o centro” e 

voltou. De outro lado, é narrado na exordial que os fatos se deram em 

razão de um fiscal da requerida que supostamente expôs a autora à 

situação vexatória, o que a testemunha ressalta nos Ids. 12944752 e 

12944763, no entanto, posteriormente afirma que foram 02 (dois) fiscais, 

conforme Id. 12944795. Logo, vê-se que as alegações da testemunha não 

possuem congruência, na medida em que faz afirmações distintas quando 

perguntada pelo juízo e pelos patronos das partes, de modo que não há 

como se afirmar, com a devida convicção, que as circunstâncias do 

episódio perpetrado na hipótese ocorreram tal qual narrado na exordial, 

bem porque não se tem conhecimento se, de fato, a testemunha 

presenciou o ocorrido ou apenas tomou conhecimento posteriormente. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS POR 

SEGURANÇAS DE CASA NOTURNA. VERSÕES CONFLITANTES. 

DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIOS. PROVA QUE NÃO SE 

MOSTRA SUFICIENTE PARA AMPARAR A SITUAÇÃO FÁTICA DEDUZIDA 

NA EXORDIAL. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO 

DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Versando a 

presente demanda sobre a perquirição acerca do dever da ré de indenizar 

o demandante, atrai-se, como pressuposto da reparação por danos 

materiais e morais, a conjugação dos elementos elencados nos artigos 

186 e 927 do Código Civil, quais sejam: conduta ilícita, o dano e o nexo de 

causalidade. 2. Não obstante, adentrando na análise substancial do caso 

concreto, trilha-se a cognição de que a pretensão autoral não encontra 

respaldo nas provas produzidas nos autos. 3. À evidência, o conjunto 

probatório - sendo ponderada, especialmente, a prova oral colhida - 

demonstra que a tese formulada pelo autor colide com a linha de defesa 

adotada pela requerida, não encontrando suporte nos depoimentos das 

testemunhas ouvidas na fase instrutória. 4. Por mais que seja dever de 

estabelecimentos que promovem eventos primar pela segurança de seus 

clientes, propiciando um ambiente em que se zela pela segurança e pelo 

bem-estar de todos ali presentes, é, neste âmbito, ônus do autor 

comprovar os fatos por si aludidos, à luz do que dispõe o artigo 333, I, do 

CPC/73, aplicável ao caso em julgamento porque a sentença foi exarada 

anteriormente à entrada em vigor do NCPC. 5. Diante dessas 

considerações, não se negando o alegado inconveniente que passou o 

demandante, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, ante 

a ausência de comprovação, de forma cabal, de ilicitude na conduta da ré. 

6. Sucumbência inalterada, à luz da legislação aplicável à espécie. 

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70074962044, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 29/11/2017). Ora, é sabido 

que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Deste modo, considerando que a distribuição 

do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 

373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito”, entendo que a configuração dos danos morais 

não ficaram comprovados no presente caso. Apesar de haver presunção 

relativa de veracidade dos fatos alegados pela requerente, esta não os 

comprovou, limitando-se a arrolar testemunha que não esclareceu a 

contento a suposta situação vexatória a que a autora teria sido exposta, 

apresentando narrativa incongruente, que não pode ser levada em 

consideração para o julgamento da demanda. Portanto, sem a prova dos 

fatos as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, desautorizando a 

reparação pretendida, tendo em vista que a requerente desatendeu à 

regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, 

resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil. Todavia, sendo a requerente beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos 

ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-lo sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família. Transitada em julgado a sentença, 

aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de 

sentença, e caso decorrido sem manifestação, arquive-se com baixa dos 

autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

P.I.C. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001166-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ROBERTA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947/B (ADVOGADO)

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT0009833S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001166-08.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Gisele Roberta de Lima promove a presente ação de indenização por 

danos morais em desfavor de União Transportes Ltda., todos devidamente 

qualificados nos autos, narrando ter um filho com necessidades especiais, 

motivo pelo qual ambos possuem cartão transporte gratuito com a 

requerida. Assim, salienta que no dia 07/07/2016 levou seu filho à escola 

por meio da linha número 964, quando ao retornar, já dentro do ônibus, foi 

abordada por um funcionário que se identificou como Carlos, fiscal da 

empresa. Na ocasião, o referido fiscal tomou o cartão transporte utilizado 

pela autora alegando que ela estava cometendo uma fraude, ameaçando-a 

de que seria presa, mesmo após a autora e o motorista do ônibus 

explicarem que ela é acompanhante do seu filho, portador de 

necessidades especiais. Ressalta que no momento dos fatos o ônibus 

ficou parado em plena via pública, tendo o funcionário da ré chamado a 

polícia, a qual limitou-se a devolver o cartão transporte para a autora. Não 

obstante, após o ônibus ter voltado a circular o fiscal da requerida 

permaneceu ameaçando a autora. Assim, requer a condenação da parte 

requerida em indenização por danos morais, no importe de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Audiência de conciliação restou infrutífera conforme 

Id. 5497565. A requerida apresentou contestação no Id. 5877586, 

aduzindo que a autora embarcou no ônibus coletivo n. 08211 que fazia o 
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trajeto da linha 964, sendo que quando foi passar pela catraca foi 

abordada por um agente fiscal, uma vez que este averiguou que a autora 

estava utilizando cartão de transporte gratuito sem a presença do titular. 

Assim, salienta que o agente calmamente explicou que o cartão de 

transporte gratuito de pessoa com deficiência deve ser utilizado somente 

com a presença do titular, todavia, a autora inconformada com a situação 

ligou para o seu marido que foi aguardar o ônibus no trevo do Posto 

Palmeiras. Afirma que o marido da autora estava muito alterado, mandou 

parar o ônibus e adentrou danos socos no ônibus e agredindo 

verbalmente o fiscal, razão porque o fiscal chamou a polícia, que estava 

próxima, para conter o marido da autora. Assim, os envolvidos desceram 

do ônibus para que o motorista pudesse seguir viagem. Ressalta que na 

presença dos policiais o marido da autora se acalmou e ouviu as 

explicações dos fiscais, momento em que ficou decidido que não 

apreenderiam o cartão de transporte da autora, tendo sido advertida de 

que o cartão de transporte gratuito de pessoa com deficiência somente 

pode ser utilizado na presença do titular. Por fim, discorreu acerca da 

ausência de conduta ilícita, culpa exclusiva da vítima e requereu o 

julgamento improcedente da demanda. Em seguida a autora impugnou a 

contestação no Id. 7135660. No Id. 11994206 o feito foi saneado e 

designada audiência de instrução. Em seguida, foi realizada audiência de 

instrução, tendo sido ouvida a testemunha arrolada pela parte autora, 

consoante Ids. 12944581 a 12944843. Memoriais apresentados pelas 

partes nos Ids. 13107001 a 13703112. Após, os autos vieram conclusos 

para deliberação. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação de indenização 

por danos morais proposta por Gisele Roberta de Lima em desfavor de 

União Transportes Ltda., objetivando a condenação da requerida ao 

pagamento de quantia em dinheiro, a título de reparação de danos morais, 

por ter ofendida por preposto da ré ao utilizar cartão de transporte gratuito 

no ônibus de propriedade da requerida. Pois bem, da análise de todo o 

conteúdo probatório, verifico que não ficou comprovada a prática de 

qualquer conduta ilícita praticada pela requerida. Isto porque incumbia a 

requerente comprovar os danos sofridos e o nexo de causalidade com a 

conduta do requerido, ao passo que incumbia a este demonstrar a 

inexistência de nexo de causalidade ou outro fato impeditivo do direito 

alegado. No objetivo de comprovar o alegado, a parte autora arrolou 

testemunha, a qual se mostrou contraditória quando ouvida em audiência 

de instrução, ora afirmando que presenciou os fatos, ora que apenas 

adentrou no ônibus após o ocorrido. Inicialmente aduziu ter presenciado 

os fatos, contudo, quando perguntado novamente pelo juízo se havia 

presenciado o primeiro contato da autora com o suposto funcionário da 

requerida, a testemunha Marielle Maciel Machado Rodrigues Satelis, 

afirmou que não, bem como que só tomou conhecimento depois. Com 

efeito, a testemunha alega que pegou o ônibus de casa para o centro, 

sendo que a autora já estava no ônibus, no sentido escola para casa, 

afirmando que “se encontraram na descida da autora, mas não deixaram 

ela descer, quiseram tomar o cartão dela”, ao passo que a priori alegou 

que estava dentro do ônibus, bem como que “tinha ido para o centro” e 

voltou. De outro lado, é narrado na exordial que os fatos se deram em 

razão de um fiscal da requerida que supostamente expôs a autora à 

situação vexatória, o que a testemunha ressalta nos Ids. 12944752 e 

12944763, no entanto, posteriormente afirma que foram 02 (dois) fiscais, 

conforme Id. 12944795. Logo, vê-se que as alegações da testemunha não 

possuem congruência, na medida em que faz afirmações distintas quando 

perguntada pelo juízo e pelos patronos das partes, de modo que não há 

como se afirmar, com a devida convicção, que as circunstâncias do 

episódio perpetrado na hipótese ocorreram tal qual narrado na exordial, 

bem porque não se tem conhecimento se, de fato, a testemunha 

presenciou o ocorrido ou apenas tomou conhecimento posteriormente. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS POR 

SEGURANÇAS DE CASA NOTURNA. VERSÕES CONFLITANTES. 

DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIOS. PROVA QUE NÃO SE 

MOSTRA SUFICIENTE PARA AMPARAR A SITUAÇÃO FÁTICA DEDUZIDA 

NA EXORDIAL. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO 

DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Versando a 

presente demanda sobre a perquirição acerca do dever da ré de indenizar 

o demandante, atrai-se, como pressuposto da reparação por danos 

materiais e morais, a conjugação dos elementos elencados nos artigos 

186 e 927 do Código Civil, quais sejam: conduta ilícita, o dano e o nexo de 

causalidade. 2. Não obstante, adentrando na análise substancial do caso 

concreto, trilha-se a cognição de que a pretensão autoral não encontra 

respaldo nas provas produzidas nos autos. 3. À evidência, o conjunto 

probatório - sendo ponderada, especialmente, a prova oral colhida - 

demonstra que a tese formulada pelo autor colide com a linha de defesa 

adotada pela requerida, não encontrando suporte nos depoimentos das 

testemunhas ouvidas na fase instrutória. 4. Por mais que seja dever de 

estabelecimentos que promovem eventos primar pela segurança de seus 

clientes, propiciando um ambiente em que se zela pela segurança e pelo 

bem-estar de todos ali presentes, é, neste âmbito, ônus do autor 

comprovar os fatos por si aludidos, à luz do que dispõe o artigo 333, I, do 

CPC/73, aplicável ao caso em julgamento porque a sentença foi exarada 

anteriormente à entrada em vigor do NCPC. 5. Diante dessas 

considerações, não se negando o alegado inconveniente que passou o 

demandante, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, ante 

a ausência de comprovação, de forma cabal, de ilicitude na conduta da ré. 

6. Sucumbência inalterada, à luz da legislação aplicável à espécie. 

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70074962044, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 29/11/2017). Ora, é sabido 

que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Deste modo, considerando que a distribuição 

do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 

373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito”, entendo que a configuração dos danos morais 

não ficaram comprovados no presente caso. Apesar de haver presunção 

relativa de veracidade dos fatos alegados pela requerente, esta não os 

comprovou, limitando-se a arrolar testemunha que não esclareceu a 

contento a suposta situação vexatória a que a autora teria sido exposta, 

apresentando narrativa incongruente, que não pode ser levada em 

consideração para o julgamento da demanda. Portanto, sem a prova dos 

fatos as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, desautorizando a 

reparação pretendida, tendo em vista que a requerente desatendeu à 

regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, 

resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil. Todavia, sendo a requerente beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos 

ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-lo sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família. Transitada em julgado a sentença, 

aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de 

sentença, e caso decorrido sem manifestação, arquive-se com baixa dos 

autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

P.I.C. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Maria Lucia Teixeira de Souza propôs ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, alegando que em 27/08/2017 foi vítima de acidente com veículo, o 

que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada 

a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A inicial foi instruída com os documentos de Ids. 10457706 a 

10457822. A requerida devidamente citada apresentou contestação (Id. 

10991605), a qual veio instruída de documentos (Ids. 10991607 a 

10991651) alegando preliminarmente a alteração do polo passivo para a 

Seguradora Líder, pendência documental, ausência de interesse de agir e 

sucumbência autoral. No mérito afirmou que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os fatos 

alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral visto que 

registrado posteriormente ao acidente, bem como afirma inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta a necessidade de produção de prova pericial e 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. Audiência de 

conciliação restou inexitosa (Id. 11089118). Em seguida, a parte autora 

apresentou impugnação a contestação no Id. 11734954. Intimada as 

partes para especificarem quais provas pretendem produzir, ocasião em 

que manifestaram nos Ids. 13820282 e 13890832. No Id. 13922667 

determinei a juntada da Avaliação médica, a qual foi cumprida no Id. 

14329723. As partes foram intimadas para manifestarem acerca da 

avaliação médica e manifestaram acerca nos Ids. 14373485 e 14496011. 

Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta por Maria Lucia Teixeira De Souza em desfavor de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Da 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 e da 

ausência de interesse de agir Aduz a parte requerida que o suposto 

requerimento administrativo apresentado pelo autor é precário para 

comprovar o requerimento na esfera administrativa, tendo em vista que 

não restou comprovado nos autos 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. 10457813. 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. Portanto, rejeito a presente preliminar. Da 

sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral registro que o 

mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser analisado. Do 

mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 

6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as 

alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido após a 

ocorrência do sinistro. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis 

a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 

documentos que instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o 

envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no Id. 10457817 Boletim de Atendimento, o qual 

foi emitido pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta que a parte autora 

sofreu acidente de trânsito “paciente vítima de queda motocicleta”. 

Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro relatando o 

acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, 

estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente envolvendo 

veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS 

DE PROVA - NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - 

PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS 

RESPECTIVAS LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS 

RECURSAIS FIXADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O boletim de ocorrência 

não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando existem 

outras provas que atestam a veracidade das alegações. Se o prontuário 

médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de 

causalidade é evidente. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar 

o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Dessa forma, tenho 

que restou comprovado nos autos a ocorrência do acidente 

automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos 

autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os seguintes 
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requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou parcial e b) 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Na hipótese versada ficou comprovado à existência 

de invalidez parcial permanente da autora relacionada ao seu tornozelo 

esquerdo, restando afetada a capacidade funcional em 50%, conforme se 

observa por meio da avaliação médica juntada no Id. 14329723, bem como 

restou comprovado também o acidente sofrido, consoante os documentos 

que instruem a inicial. Assim, diante desses elementos restou comprovado 

o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela autora relativo ao 

acidente de trânsito descrito na inicial e a lesão permanente em seu 

tornozelo esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade da requerente pelo laudo médico em razão do 

acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização 

pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a 

requerente teve afetado de forma definitiva as funções do seu tornozelo 

esquerdo em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 25% do valor total 

da indenização para os casos em que ocorre perda completa da 

mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo. Assim, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado na Avaliação Médica, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 25% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 50%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Maria Lucia Teixeira de Souza em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 27/08/2017 (Id. 10457817), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação em 08/11/2017 (STJ, Súmula 426) conforme AR 

(Id. 10740978). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I 

do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003924-23.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Luciano de Araújo Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, 

alegando que em 24/11/2014 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

seguradora requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da 

sua incapacidade permanente. A inicial foi instruída com os documentos 

de Ids. 7369986 a 7370189. A requerida devidamente citada apresentou 

contestação (Id. 8696446), instruída de documentos (Ids. 8696466 a 

8696462) alegando preliminarmente a alteração do polo passivo para a 

Seguradora Líder, ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária para regulação do sinistro junto a Porto Seguro, 

a falta de interesse de agir em virtude da falta de prévio pedido 

administrativo, ausência de pressuposto de constituição válida e regular 

do processo e teceu comentários acerca da sucumbência autoral. No 

mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela parte autora 

não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido 

de forma unilateral, bem como afirma inexistir provas quanto à alegada 

invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento 

da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, 

ressalta a necessidade de prova pericial e que a aplicação de juros de 

mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir 

do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em até 10% sobre o 

valor da condenação. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

8765639). Em seguida a parte autora impugnou a contestação (Id. 

9054954). Nas decisões de Ids. 9302837 e 9943094 foi determinado a 

juntada da avaliação médica, contudo, conforme certificado no Id. 9989188 

a parte autora não compareceu na audiência. Intimadas as partes para 

especificarem quais provas pretendem produzir, manifestaram nos Ids. 

10324150 e 10340126. Na decisão de Id. 10473595 o processo foi 

saneado, fixados os pontos controvertidos e determinada a produção de 

prova pericial. O laudo pericial aviou aos autos no Id. 14216552, 

sobrevindo manifestação das partes nos Ids. 14233801 e 14462134. Os 

autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta Luciano de Araujo Silva em desfavor de Porto Seguro Companhia 

De Seguros Gerais. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por 

meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 
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automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida alega que a procuração, boletim de ocorrência e 

os documentos pessoais apresentados pela parte autora possuem 

assinaturas divergentes. Assim, requereu que o autor junte documento 

com assinatura autenticada em cartório. Pois bem. Ressalto a 

desnecessidade de intimar a parte autora para regularizar sua 

representação, uma vez que não há indícios de que as assinaturas 

apostas no instrumento de procuração de id. 7370163 ou no boletim de 

ocorrência id. 7369986 não tenha sido realizada pelo autor. Ademais, a 

assinatura constante no referido documento possui similaridade com a 

exarada na carteira de identidade do autor, conforme se observa no id. 

7370064. Outrossim, a requerida alega que o Boletim de Ocorrência 

juntado nos autos pelo requerente não comprova as alegações contidas 

na inicial em razão de ter sido produzido unilateralmente, sendo 

insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a 

invalidez. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar 

a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a 

petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do requerente 

em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no 

Id. 7370196 - Boletim de atendimento, no qual se vislumbra o histórico de 

“vítima de atropelamento por carro”. Ademais, a lei não traz em seu bojo 

que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

despicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da parte autora 

relacionada ao seu ombro direito, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 75%, conforme se observa por meio do laudo pericial juntado 

no Id. 14216552, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela parte autora relativo ao acidente de trânsito descrito 

na inicial e a lesão permanente em seu ombro direito. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da seguradora requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade da parte requerente pela avaliação médica realizada durante 

sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos 

autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, a 

parte requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao 

quantum, a lei estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado 

de forma definitiva as funções do seu ombro direito em 75%, a lei 

estabelece o pagamento de até 25% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos ombros. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 75% 

de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um e vinte e cinco 

centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Luciano De Araujo Silva 

propôs contra Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um e vinte e cinco centavos), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 24.11.2014 (id. 7370196), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação ocorrido em 12.06.2017 – id. 8219388 (STJ, Súmula 426). Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

seguradora requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 
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providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000059-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGELUZ ASSESSORIA E CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000059-26.2016.8.11.0002. AUTOR: 

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA RÉU: 

ENGELUZ ASSESSORIA E CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - ME Vistos, 

etc. Paraná Comércio de Materiais Elétricos promove o presente 

cumprimento de sentença em desfavor de Engeluz Assessoria e 

Construções elétricas Eirelli Me., visando recebimento da quantia descrita 

nos autos. Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente 

pugnou pela intimação da parte executada para o pagamento do débito. 

Devidamente intimada a executada nada manifestou, razão pela qual a 

exequente pugnou pela realização de penhora online em eventuais contas 

bancárias de titularidade da devedora (id. 14320068). Para tanto, foi 

realizado ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

devora por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado na planilha 

constante no id. 14320178, sendo constrito o valor de R$ 2.577,02 (dois 

mil quinhentos e setenta e sete reais e dois centavos), conforme extrato 

em anexo. Em seguida a parte exequente informou que a executada 

realizou o a quitação do débito exequendo, bem como requereu o 

desbloqueio das contas bancárias da devedora com a consequente 

extinção do feito (id. 14735960). Após, os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do 

crédito, uma vez que a executada realizou o adimplemento do débito sub 

judice, conforme se observa da informação prestada pela parte exequente 

no id. 14735960. 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 fim, ressalto que nesta data realizei o 

desbloqueio do valor penhorado na conta bancária da empresa 

executada, conforme extratos em anexo. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às providências 

necessárias. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006624-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BARBOSA RACOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(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: 1006624-69.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Bruno Barbosa Racoski promove a presente ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum de ação civil pública em desfavor de 

Ympactus Comercial S/A, alegando, em síntese, que desembolsou o valor 

de R$ 28.642,50 (vinte oito mil seiscentos e quarente dois reais e 

cinquenta centavos), proveniente da adesão à rede Telexfree e 

consequente aquisição de uma conta AD Central Family. Aduz que em 

virtude da sentença prolatada nos autos de ação civil pública n. 

0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim de conferir 

liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à apuração do valor 

devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela procedência com a 

declaração de crédito em seu favor. Com a inicial vieram documentos (Ids. 

9638597 a 9638645). Na decisão de Id. 9647017 foi determinada a parte 

autora a emenda da inicial, a qual foi cumprida nos Ids. 9846804 e 

9846961. Devidamente citada (id. 13646369), a requerida se manteve 

silente, não apresentando qualquer espécie de resposta, conforme 

certificado no Id. 14418631. Os autos vieram conclusos. É o necessário. 

Decido. Inicialmente, cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 

355, do Código de Processo Civil, pois a prova documental já é suficiente 

para a formação do meu convencimento. A empresa requerida apesar de 

devidamente citada não apresentou contestação. Dessa forma, incide o 

ônus da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Sobre o assunto: “Na 

liquidação pelo procedimento comum, o demandante indica expressamente 

em sua peça inaugural – petição inicial ou requerimento – quais os fatos 

que pretende provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum 

debeatur, de forma que a ausência de defesa do demandado, configura 

sua revelia e, ainda, mais importante, a geração de presunção de que os 

fatos que o demandante pretendia provar são verdadeiros”[1]. Outrossim, 

esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova 

incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a 

ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título 

executivo (sentença condenatória proferida em processo de 

conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título 

faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título 

executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo 

e exigível. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de 

conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença.[3] Volvendo os 

olhos para o caso versando, verifico que a parte autora não logrou êxito 

em comprovar a liquidez do seu crédito, tendo em vista que sequer 

aportou aos autos os comprovantes de pagamentos que corroborasse a 

realização do pagamento descrito na inicial, se limitando a informar que os 

mesmos foram extraviados ao longo do tempo. Dessa forma, apesar dos 

documentos de ids. 9638626 e 9638630 a princípio demonstrarem a 

existência de uma eventual relação jurídica existente entre as partes, 

tenho que não restou comprovado nos autos a perda patrimonial da parte 

autora em benefício da empresa requerida. Portanto, considerando que a 

distribuição do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – 

inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito”, entendo que não restou demonstrado 

nos autos que a parte autora realizou a aquisição de nove contas AD 

Central Family no valor total de R$ 28.642,50 (vinte oito mil seiscentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta centavos), perante a requerida, uma vez 

que tal alegação ficou relegada ao campo hipotético, sem qualquer prova 

robusta da sua ocorrência. Assim, sem a prova dos fatos as alegações 

se tornam frágeis e inconsistentes, desautorizando constituição do 

quantum debeatur aqui pretendido, tendo em vista que a parte requerente 
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desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e em consequência, resolvo 

o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC. Condenado a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] 

DIDIER JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito 

Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001930-91.2016.8.11.0002. Vistos. Silvane 

Bello Amaral propôs a presente ação declaratória de nulidade de débito 

c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela em 

face de M. C. Lima Cosméticos - ME aduzindo, em suma, que ao tentar 

efetuar compras no comércio, teve seu pedido negado em virtude de seu 

nome estar inserido nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela 

empresa requerida pelo suposto débito no valor de R$ 100,00 (cem reais) 

sob o contrato de n°. 24427. Aduz que desconhece o débito em questão, 

uma vez que jamais esteve na cidade de Rondonópolis – MT local onde 

teria efetuado a compra. Segue alegando que não recebeu qualquer 

cobrança do suposto débito por parte da empresa requerida, bem como 

afirma o constrangimento vinculado em sua imagem pela negativação, 

havendo a configuração do dano moral. Requer seja declarado nulo o 

débito com a requerida, bem como a sua condenação ao pagamento de 

indenização a título de danos morais no importe de R$ 17.600,00 

(dezessete mil e seiscentos reais). Juntou os documentos de Ids. 1942077 

e 1942079. No Id. 1951626 foi deferida a liminar. As audiências de 

conciliação designada nos autos restaram infrutíferas em virtude da 

ausência da ré (Ids. 4455491 – 7820260). A empresa requerida não foi 

localizada para ser citada, sendo então determinada a sua citação por 

meio de edital (Id. 9376396) e nomeado curador especial que apresentou 

contestação por negativa geral (Id. 13265166). Impugnação à contestação 

foi apresentada pela requerente no Id. 13274525. Em seguida, as partes 

manifestaram inexistir interesse na produção de novas provas (Ids. 

14052426). Após, os autos vieram-me conclusos para deliberação. É o 

relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome da 

requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito 

pela requerida em razão do débito no importe de R$ 100,00 (cem reais), 

que supostamente se encontrava em nome da parte autora. Analisando os 

autos, verifico que a razão está com a requerente, uma vez que não ficou 

devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as 

partes que justificasse o débito cobrado. Isso porque, instaurado o 

contraditório com a citação da requerida, ela descurou de trazer aos autos 

o suposto contrato celebrado entre as partes, bem como deixou de 

comprovar a relação sub judice. Ademais, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

havendo provas de que a autora não se beneficiou do produto ou serviço 

prestado pela requerida, a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma 

vez que indevida. Diante disso, é de ser declarada a inexistência do débito 

no importe de R$ 100,00 (cem reais) sob o contrato n°. 24427, 

excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, devendo arcar com as 

consequências advindas da indevida inclusão. Assim, uma vez que a 

parte requerida não trouxe à baila elementos que corroborassem com 

suas declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome da 

autora no serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4ª 

Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio: "A exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 165. 727, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, conforme já deveras 

pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que 

deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo 

porque seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a 

vítima comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, 

experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por 

outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne 

civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 

15, indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a 

saber: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em consequência da lesão”. O direito ao nome, meio 

por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a 

mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo 

repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o lançamento 

indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de órgãos que 

impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de 

zelo da parte requerida em, indevidamente, inserir o nome da parte autora 

na lista de maus pagadores, rende ensejo à indenização. Desta forma, o 

dano moral decorrente do constrangimento causado ao demandante pelo 

ato ofensivo praticado pela parte requerida deve ser reparado. Portanto, 

mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório 

devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano 

moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de 

sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios 

objetivos e seguros para tanto. Dessa feita, atento às circunstâncias do 

caso concreto, uma vez reconhecida a responsabilidade do requerido pela 

conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das 

partes, os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que 

pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o 

objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento da parte 

demandante e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função 

reparatória e penalizante”[1]. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de 

Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o 

julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o 

sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de 

locupletamento fácil[2]”. Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$ 100,00 

(cem reais) sob o contrato n°. 24427; 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 pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

ocorrido em 08.04.2014 (Súmula 54, STJ). 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 
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em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto 

do relator Ministro Cláudio Santos. [2] 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001930-91.2016.8.11.0002. Vistos. Silvane 

Bello Amaral propôs a presente ação declaratória de nulidade de débito 

c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela em 

face de M. C. Lima Cosméticos - ME aduzindo, em suma, que ao tentar 

efetuar compras no comércio, teve seu pedido negado em virtude de seu 

nome estar inserido nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela 

empresa requerida pelo suposto débito no valor de R$ 100,00 (cem reais) 

sob o contrato de n°. 24427. Aduz que desconhece o débito em questão, 

uma vez que jamais esteve na cidade de Rondonópolis – MT local onde 

teria efetuado a compra. Segue alegando que não recebeu qualquer 

cobrança do suposto débito por parte da empresa requerida, bem como 

afirma o constrangimento vinculado em sua imagem pela negativação, 

havendo a configuração do dano moral. Requer seja declarado nulo o 

débito com a requerida, bem como a sua condenação ao pagamento de 

indenização a título de danos morais no importe de R$ 17.600,00 

(dezessete mil e seiscentos reais). Juntou os documentos de Ids. 1942077 

e 1942079. No Id. 1951626 foi deferida a liminar. As audiências de 

conciliação designada nos autos restaram infrutíferas em virtude da 

ausência da ré (Ids. 4455491 – 7820260). A empresa requerida não foi 

localizada para ser citada, sendo então determinada a sua citação por 

meio de edital (Id. 9376396) e nomeado curador especial que apresentou 

contestação por negativa geral (Id. 13265166). Impugnação à contestação 

foi apresentada pela requerente no Id. 13274525. Em seguida, as partes 

manifestaram inexistir interesse na produção de novas provas (Ids. 

14052426). Após, os autos vieram-me conclusos para deliberação. É o 

relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome da 

requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito 

pela requerida em razão do débito no importe de R$ 100,00 (cem reais), 

que supostamente se encontrava em nome da parte autora. Analisando os 

autos, verifico que a razão está com a requerente, uma vez que não ficou 

devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as 

partes que justificasse o débito cobrado. Isso porque, instaurado o 

contraditório com a citação da requerida, ela descurou de trazer aos autos 

o suposto contrato celebrado entre as partes, bem como deixou de 

comprovar a relação sub judice. Ademais, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

havendo provas de que a autora não se beneficiou do produto ou serviço 

prestado pela requerida, a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma 

vez que indevida. Diante disso, é de ser declarada a inexistência do débito 

no importe de R$ 100,00 (cem reais) sob o contrato n°. 24427, 

excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, devendo arcar com as 

consequências advindas da indevida inclusão. Assim, uma vez que a 

parte requerida não trouxe à baila elementos que corroborassem com 

suas declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome da 

autora no serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4ª 

Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio: "A exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 165. 727, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, conforme já deveras 

pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que 

deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo 

porque seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a 

vítima comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, 

experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por 

outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne 

civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 

15, indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a 

saber: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em consequência da lesão”. O direito ao nome, meio 

por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a 

mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo 

repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o lançamento 

indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de órgãos que 

impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de 

zelo da parte requerida em, indevidamente, inserir o nome da parte autora 

na lista de maus pagadores, rende ensejo à indenização. Desta forma, o 

dano moral decorrente do constrangimento causado ao demandante pelo 

ato ofensivo praticado pela parte requerida deve ser reparado. Portanto, 

mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório 

devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano 

moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de 

sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios 

objetivos e seguros para tanto. Dessa feita, atento às circunstâncias do 

caso concreto, uma vez reconhecida a responsabilidade do requerido pela 

conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das 

partes, os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que 

pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o 

objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento da parte 

demandante e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função 

reparatória e penalizante”[1]. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de 

Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o 

julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o 

sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de 

locupletamento fácil[2]”. Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$ 100,00 

(cem reais) sob o contrato n°. 24427; 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 pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

ocorrido em 08.04.2014 (Súmula 54, STJ). 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 
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importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto 

do relator Ministro Cláudio Santos. [2] 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005314-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR RUAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005314-91.2018.8.11.0002. Vistos, etc. SP 

Comércio de Máquinas para Terraplanagem Ltda. ingressou com a 

presente ação de tutela de urgência de busca e apreensão de 

escavadeira hidráulica em desfavor de Valdemir Ruas. Determinada a 

emenda da inicial nos Ids. 13895387, 14033556 e 14113495, a parte 

autora manifestou nos Ids. 13995001, 13995027, 1410040. Em seguida, a 

autora aportou pedido de desistência do feito (id. 14612224) em virtude da 

informação que a escavadeira fora sucateada, assim perdendo o objeto 

da ação. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O 

pedido de Id. 14612224 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. Por fim, quanto ao pedido de devolução das 

custas iniciais, sob a alegação de que “o processo foi tão somente 

distribuído, não foi prolatado despacho designando audiência de 

conciliação, não foi determinada citação do requerido, não restaram 

cumpridos os atos correspondentes ao pagamento das custas iniciais”, 

certo que o recolhimento das custas é inerente à distribuição do processo, 

sem o qual esta é cancelada, conforme art. 290 do CPC. Desse modo, 

evidente a impossibilidade de devolução das custas, uma vez que o 

processo foi devidamente distribuído, movimentando a máquina judiciária, o 

que, notadamente, demanda esforços e encargos de grande monta ao 

Poder Judiciário. Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. 

P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411354 Nr: 17389-87.2015.811.0002

 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: RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

GRÃOS LTDA, ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVANE PACHECO DE VARGAS, JUAREZ 

DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Certifico que decorreu o prazo deferido à fls. 157. Sendo assim, INTIMO a 

parte autora para manifestar-se acerca da quitação do acordo, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 219814 Nr: 75-41.2009.811.0002

 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: ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E/OS, 

TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA, MEDIO NORTE DIESEL LTDA, AGRO 

INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI DIESEL LTDA, COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA, ENIO ZULLI, ISIDORO 

ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI, SILVIO ZULLI, RUBENS ZULLI, AGIZUL 

-ARMAZENS GERAIS IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI VIAGENS E TURISMO 

LTDA, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA, BANCO ECONOMICO 

S.A, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANESTADO, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, FERNANDO 

MENDONÇA FRANÇA, Fertipar Fertilizantes do Paraná Ltda, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PIRAN SOCIEDADE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, BRADESCO S/A, COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. E REP. 

LTDA, Bruno Medeiros Pacheco, BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E 

COMERCIAL, PETROLUNA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, LUIZ 

ANTÔNIO GOMES E OUTROS, CONAB, OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA, 

FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA., TELECOMUNICAÇÕES 

DE SÃO PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), CEMAT, ODVALDO DE 

MOURA, BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, FERTILIZAR 

FERTILIZANTES DE SERVIÇO LTDA, EDUARDO JOSÉ DE MAGALHÃES, 

ALOYSIO ARLINDO KASPER, MANOEL CELESTINO DA SILVA, 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS, ITAÚ UNIBANCO S.A, RIO SÃO 

FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, 

CARLOS SEBASTIÃO LESSI, BANCO JOHN BEERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:22640A, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11876-A - MT, ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB:9229-MT, AMARO 

CASAR CASTILHO - OAB:4384-B, ANDRÉ DOS SANTOS - OAB:14.363 

AOB-MT, André Luiz Campos das Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT, 

BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9237/MT, BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - 

OAB:15.353/MT, CELSO LUIS OLIVATTO - OAB:136467, CHARLES 

SALDANHA HANDELL - OAB:13383, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:8.186-B, 

EDUARDO HENRIQUE V BARROS - OAB:7680, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:OAB/MT 7680, ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT, JEAN CARLOS PALMIERI - 

OAB:OAB SP 298709, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, 

KAREN AOKI ITO - OAB:OAB/SP 257.417, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:22385A, 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE 

KOBATA - OAB:5131/MT, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - 

OAB:90666, MÁRCIO TÚLIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MG, 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - OAB:5604/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, ODAIR A BUSÍQUIA 

- OAB:11.564-A, PEDRO OVELAR - OAB:6270, PIERO VINCENZO PARINI 

- OAB:, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8616/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 

8.616, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770/MT, ROSEMEIRE B. M. DE LAMONICA FREIRE - 

OAB:4497/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, 

VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950, WILLIAM RODRIGO 

ENCISO ALVES - OAB:MT 20.312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, substituo o ADMINISTRADOR JUDICIAL BRUNO 

MEDEIROS PACHECO pela empresa ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA – CNPJ 29.607.661/0001-61, com endereço na Rua A, 50, Sala 2, 

Bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP 78005-825, representada por seu sócio 

administrador ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA – OAB/MT 6.565, que 

deverá ser intimada a assinar o termo de nomeação, no prazo legal, bem 

como ter acesso imediato aos autos para as análise necessárias e 
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apresentação de relatório conclusivo a este juízo no prazo de 60 

(sessenta) dias a partir da carga, indicando as providências mais 

urgentes a serem adotadas com vistas a finalização deste feito falimentar, 

especialmente para realização dos ativos (arrecadação, avaliação e 

venda) e consequente consolidação do quadro e pagamento dos 

credores.Aceito o encargo e assinado o termo pela ALFAJUD 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, ficará devidamente intimada para 

apresentar sua proposta de honorários profissionais no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, sob pena de destituição. Intime-se o atual 

ADMINISTRADOR JUDICIAL BRUNO MEDEIROS PACHECO para franquear à 

nova nomeada todos os documentos e informações que estiverem em seu 

poder de interesse da massa falida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de outra determinação deste juízo.Após cumpridas as 

determinações desta decisão, com a vinda do relatório, dê-se vista ao 

CURADOR DE MASSAS FALIDAS para manifestação e voltem-me 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287526 Nr: 6879-20.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO JOAO DELLA PASQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA DELHI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AURELIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/O, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6366

 INTIMAÇÃO da parte executada, através de seu (sua) patrono (a) 

constituído (a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE 

o pagamento do valor informado pelo Exequente, sob pena de incidência 

de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 118145 Nr: 19799-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA, MARIA ROSANE 

PRIMA DA FONSECA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOPAN FRIGORIFICO PORTAL DA 

AMAZONIA SN, GERSON VIEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779, JOSÉ ORTIZ GONSALES - OAB:4.066-B, 

MARISA KALIX DE MIRANDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA KALLY SPREAFICO 

DE MEDEIROS - OAB:MT 9530

 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.

 Intimação das Partes

 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.

Diante do petitório as fls. 88, defiro, e via de consequência redesigno o ato 

para o dia 12 de setembro de 2018, às 14h30min .

Cumpre-se, nos termos da decisão de fls. 81.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297098 Nr: 17505-98.2012.811.0002

 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 - QUADRA 10 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (certidão de fl. 61) e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão 

de fl. 62), DECRETO A REVELIA da parte requerida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 2. A decretação da revelia com 

a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o 

oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de 

produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o 

julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 

-REsp 1335994 SP 2012/0155834-1).

No caso em tela, a ocorrência de revelia do réu enseja a aplicação do 

caput do artigo 346 do CPC: “Os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial.”.

 Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, 

faz-se necessária a efetiva publicação para início do prazo para 

manifestação da parte, não podendo haver a supressão de qualquer 

etapa processual.

Esclarecidos os pontos supracitados, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse 

em conciliar dentro do prazo comum de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações ulteriores.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 451710 Nr: 12611-40.2016.811.0002

 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: SEVERINO PAES DE ALMEIDA, CECILIA SERRANO DE 

ALMEIDA, EDSON PAES DE ALMEIDA, LUCINÉIA TOBIAS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA ROGONI MARQUEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERNANDES FRANCO 

ZILIANI - OAB:8073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se o determinado nesta data, nos autos em apenso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 117563 Nr: 18277-66.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS GIOCONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO APARECIDO RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:9372/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 504 de 552



 Vistos, em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que os presentes autos foram 

encaminhados ao arquivo e sido desarquivado para cópias (fls. 29).

Em sendo assim, intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos 

indicando providência para o prosseguimento do feito. Prazo 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e, com fulcro no artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente os 

credores, para que, em 05 (cinco), dê prosseguimento no feito, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398805 Nr: 10704-64.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RUBENS NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - OAB:MT 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (certidão de fl. 35) e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão 

de fl. 36), DECRETO A REVELIA da parte requerida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 2. A decretação da revelia com 

a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o 

oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de 

produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o 

julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 

-REsp 1335994 SP 2012/0155834-1).

No caso em tela, a ocorrência de revelia do réu enseja a aplicação do 

caput do artigo 346 do CPC: “Os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial.”.

 Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, 

faz-se necessária a efetiva publicação para início do prazo para 

manifestação da parte, não podendo haver a supressão de qualquer 

etapa processual.

Esclarecidos os pontos supracitados, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse 

em conciliar dentro do prazo comum de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações ulteriores.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 299201 Nr: 19777-65.2012.811.0002

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em face da petição de fls. 49, em que a parte autora requer a extinção do 

feito, nos termos do art.200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

homologa a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

P.I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397679 Nr: 10115-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA GRACIANO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDICARLOS MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição de fls. 36, por meio da qual a parte autora 

informa que a parte requerida quitou integralmente seu débito, não tendo 

mais interesse em reclamar contra o mesmo, e, com fulcro no art. 924, II, 

do CPC, julgo extinto o processo.

 Custas e honorários, nos termos do acordo.

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 493167 Nr: 9997-28.2017.811.0002

 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: CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CRISTINA BRANDÃO SILVA 

CAMARGO MALVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

BRANDÃO SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16.013-OAB/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES 

interposta por CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO Ltda. 

por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL n.º 

12192-20.2016.8111.0002, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005.

Assim, intime-se a IMPUGNADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, abre-se vistas ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 493169 Nr: 9999-95.2017.811.0002

 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: CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) 

/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAIANA KATHERINE MENEZES 
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FOLLMANN - OAB:18024/MT, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - 

OAB:7187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES 

interposta por CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO Ltda. 

por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL n.º 

12192-20.2016.8111.0002, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005.

Assim, intime-se a IMPUGNADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, abre-se vistas ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 98141 Nr: 7432-77.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO PINHO NOVO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA BIANCARDINI - 

OAB:5009, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20.920MT

 Vistos, em correição.

Intime-se a parte credora para que se manifeste nos autos indicando 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução. Prazo 

05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e, com fulcro no artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente os 

credores, para que, em 05 (cinco), dê prosseguimento no feito, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 449561 Nr: 11669-08.2016.811.0002

 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: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MARQUES NABARRETE, SONIA 

MARIA DO CARMO NABARRETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condomínio Terra Nova 

Várzea Grande I em face de Sidney Marques Nabarrete e Sonia Maria do 

Carmo Nabarrete, todos qualificados, sob os argumentos apostos na 

inicial. (fls. 0511)

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 98/101 

requerendo seja o mesmo homologado, bem como, a extinção do 

processo.

Relatado o necessário. Decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 418289 Nr: 21163-28.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILSON FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8.184-A

 Autos nº 21163-28.2015.811.0002 – Cód. 418289

Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Reparação Por Dano Material e Moral proposta por 

Jonilson Ferreira De Arruda em desfavor de Bradesco Seguros S.A, pelos 

fatos e fundamentos expostos nos autos.

Às fls. 163/164, a parte requerida informa que o acordo entabulado entre 

as partes fls.62/63, fora devidamente cumprido, requerendo a extinção do 

feito a fim de proceder à baixa definitiva dos autos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Constato que a pretensão perseguida pelo autor fora satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Verifica-se, portanto, que o objetivo da presente ação foi alcançado, qual 

seja, o adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, HOMOLOGO E JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

resolução do mérito, ante a quitação integral dos débitos, nos termos do 

artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas conforme o art. 90, § 2º, do NCPC.

Honorários advocatícios, conforme ajustado.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 439334 Nr: 6439-82.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIO LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14246, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora já especificou as 

provas que pretendiam produzir, conforme fls. 158.

Sendo assim, intime-se a parte requerida para especificar as provas que 

pretende ainda produzir nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 20 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 439334 Nr: 6439-82.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIO LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14246, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 A seguir o advogado do requerente solicitou para que constasse que o 

nome do querente ainda continua inscrito no Órgãos de Proteção ao 

Crédito. A seguir a MMª Juíza de Direito proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO: 

Redesigno a audiência de mediação/ conciliação para o dia 23 de agosto 

de 2016 às 14:50 horas, mantendo-se as demais determinações da 

decisão de fls. 59/60. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Saem os presentes 

devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205845 Nr: 1853-80.2008.811.0002

 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: KOGA, KOGA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & 

SERVIÇOS LTDA -ME, ANTONIO DE JESUS BARBOSA, CLAUDIANE 

VANESSA DE ALMEIDA, MARIA RUFINO LOPES BARBOSA, FRANCISCO 

FERNANDES OLIVEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR TEVANO DE 

AZEVEDO - OAB:OAB/SP 64.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Indefiro o pedido de citação por edital, de fls. 196/196v, uma vez que, tal 

medida, em processos dessa natureza, somente se faz necessária, 

desde que, comprovadamente esgotadas todas as tentativas para busca 

de informações/ citações da parte.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 337057 Nr: 5422-79.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE RADIADORES 

OGRAMAC LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.F. CELESTINO SERVIÇOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Acolho o pedido e determino que, proceda-se pesquisa e penhora de 

veículos, via Renajud, em nome do Executado. Sendo positiva, lavre-se 

termo de penhora e intime-se o Executado para oferecimento de 

defesa/impugnação. Não ocorrendo, certifique-se nos autos. Após, 

avalie-se e digam em 05 (cinco) dias.

 Antes, porém, deve a Secretaria deste Juízo atentar se constam dos 

autos todos os dados necessários ao cumprimento desta decisão, tais 

como endereço e CPF do Executado (inclusive intimando-se a parte 

Exequente para complementar, se for o caso), em observância ao que 

fora acima determinado.

 Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433482 Nr: 3096-78.2016.811.0002

 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: ELIZETE JULIA DA SILVA

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos em correição.

 Declaro encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes para 

que, no prazo legal, apresentem suas derradeiras alegações.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 434276 Nr: 3596-47.2016.811.0002

 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: GLEISSE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, em correição.

Manifestem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, o interesse na 

transação para fins de designação de audiência, na forma do art. 331, § 

3º, do CPC, especificando as provas que ainda pretendem produzir nos 

autos, justificando-as, no mesmo prazo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 336658 Nr: 5064-17.2014.811.0002

 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: OI S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DA BRASIL TELECOM 

S/A), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A, ANDRESSA CAROLINE TRÉCHAUD - OAB:14099/MT, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 INTIMAÇÃO do novo administrador para se manifestar nestes autos, 

prestando ainda os necessários esclarecimentos e demais informações 

que entender pertinentes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001742-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SABATINI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT0015980A-O 

(ADVOGADO)

LUIZ VICTOR PARENTE SENA OAB - MT11789/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA COSTA ARRUDA (RÉU)

EVERTON MATHEUS SOUZA BISPO (RÉU)

OCUPANTES A SEREM IDENTIFICADOS (RÉU)

TIAGO PEREIRA DE BARROS (RÉU)

ALINE MAKSUELEN SOUZA BISPO NOBRES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001742-64.2017.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que foram apresentadas 

contestações dos ocupantes dos imóveis (lotes nº 02; 03; 04; e 05), 

sendo eles: TIAGO PEREIRA DE BARROS, lote 02, EVERTON MATHEUS 

SOUZA BISPO, lote 03, ALINE MAKSUELEN SOUZA BISPO NOBRES, lote 

04 e ALESSANDRO DA COSTA ARRUDA, lote 05. Em sendo assim, 

verifico que não foi citado o ocupante do imóvel do Lote 01, devendo-se 

renovar o mandado citatório no endereço indicado na exordial, Consigno 

que, o oficial de justiça deverá promover a qualificação do ocupante do 

lote 01, ora reivindicado, nos termos do artigo 319, §§1º e 3º, do CPC. . 
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Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 14 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002529-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAXIMINO TEIXEIRA PERDIZ PINHEIRO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE SILVA PONTES OAB - SP157463 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADBOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº1002529-59.2018.8.11.0002 

Vistos. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob 

pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do 

débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada 

intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a 

parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). 

Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Por fim, consigno que fica CONDICIONADA a expedição 

do mandado ao depósito dos títulos de créditos originais (cheques) na 

secretaria da 4ª Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do CPC. 

PRAZO DE 10 DIAS. Em sendo apresentado os títulos junto à secretaria 

dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e faça os 

autos conclusos para deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 14 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003280-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA DIRCE RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANDRE FELIPE SERAFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003280-46.2018.8.11.0002 

Vistos. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob 

pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do 

débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada 

intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a 

parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). 

Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande, 14 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006581-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

R. D. S. D. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006581-98.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifico a existência de irregularidade na 

representação processual, haja vista que a parte autora RAFAELA DA 

SILVA DOS SANTOS ALMEIDA, nasceu em 23 de novembro de 2003, e, 

atualmente, conta com 14 (quatorze) anos (Id. 14428565 e Id. 14428566). 

É cediço que, nos termos do art. 1.690 do Código Civil, o menor impúbere é 

representado em juízo, assim é imprescindível a devida representação. 

Ante o exposto, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, 

intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias a 

inicial seja adequadamente instruída, uma vez que no instrumento 

procuratório deve constar como mandatária a filha representada por sua 

genitora, vez que impúbere, sob pena de extinção do feito sem resolução 

do mérito. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 14 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004573-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA OAB - GO32670 (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE GOMIDE RODRIGUES OAB - GO50395 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004573-51.2018.8.11.0002 

Vistos. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob 

pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do 

débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada 

intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a 

parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). 

Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande, 14 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001439-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE PAULA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 508 de 552



Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n° 1001439-50.2017.811.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 14 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004156-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - SP244057 (ADVOGADO)

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1004156-98.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C COBRANÇA 

DE VALORES COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por MOVIDA LOCAÇÃO 

DE VEÍCULOS S.A em desfavor do requerido TRANSPRADO TURISMO E 

TRANSPORTES LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

sede de audiência de conciliação as partes devidamente representadas 

firmaram acordo, pugnando por sua homologação, ID. 14409034. Vieram 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Pois bem. 

Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 14409034, cujas cláusulas 

e condições passam a fazer parte integrante da presente sentença 

homologatória. Diante do pactuado pelas partes acerca da existência de 

prestação futuras, nos termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso II, 

todos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do feito, 

até efetivo cumprimento do acordo entabulado, que se dará no final do 

mês de setembro/2018. Decorrido o prazo avençado, dê-se vista ao autor 

para que, no prazo legal, requeira o que entender de direito. Prazo: 10 

dias. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção 

do feito. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 14 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006789-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS S/A 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE ASSUMPCAO OAB - SP289632 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA FRAN EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006789-82.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Dá análise dos autos verifica-se que os títulos que o 

requerente pretende executar cuidam-se, de duplicatas referentes às 

notas fiscais acostadas no, ID- doc. 14537272 Pg. 01/06, contudo o 

recebimento não está devidamente preenchido, e não há nos autos 

quaisquer outros documentos que comprove a entrega e o recebimento da 

mercadoria. Assim, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, alterada 

pela Lei n. 6458/97, para que a duplicata não aceita constitua titulo 

executivo extrajudicial é indispensável que: a) haja sido protestada; b) 

esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e 

recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, 

recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos 

arts. 7º e 8º desta Lei. Destarte, ante à ausência de documento 

indispensável à propositura da ação deverá o exequente promover a 

emenda à inicial juntando-o, ou se preferir deverá adequar à ação e os 

pedidos ao procedimento comum, observando o disposto no art. 319 e 

seguintes do NCPC (art. 801 c/c 320, do NCPC). Assim, determino que o 

autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando o 

comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, para que as 

duplicatas mercantis constituam títulos executivos, ou adeque o titulo da 

ação e pedidos ao procedimento comum, sob pena de indeferimento da 

exordial (art. 801, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT, 14 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006947-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FABRIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA OAB - MT24851/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006947-40.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. DEFIRO os benefícios de justiça 

gratuita. Por fim, consigno que fica CONDICIONADA a expedição do 

mandado ao depósito dos títulos de créditos originais (cheques) na 

secretaria da 4ª Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do NCPC. 

PRAZO DE 10 DIAS. Em sendo apresentado os títulos junto à secretaria 

dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e faça os 

autos conclusos para deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT,14 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003952-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO DE CARVALHO MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº1003952-54.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por 

FELICIANO DE CARVALHO MORAES em desfavor de BV FINANCEIRA S.A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. No decorrer da demanda, as 

partes firmaram acordo (ID. 14231766), pugnando por sua homologação e 

renunciando do prazo recursal. Vieram os autos conclusos. É o sucinto 
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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. Expeça-se OFÍCIO ao Departamento Estadual de Trânsito – 

DETRAN/MT para que proceda à baixa do gravame do veículo CRLV, do 

Veículo RENAULT MEGANE GT DYN 16, Placa OBA-4020, Renavam 

00408717475, Chassi 93YKM263HCJ149639, Cor Branca. As partes ficam 

dispensadas do pagamento de custas remanescentes, nos termos do art. 

90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. 

Honorários advocatícios, conforme ajustado. Diante da desistência do 

prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 14 de agosto de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002105-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS GOMES DA CONCEICAO (AUTOR)

MARCELO GOMES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA FARACO BATISTA OAB - SC27739 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1002105-17.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARCELO 

GOMES DA CONCEIÇÃO e JOSÉ MARCOS GOMES DA CONCEIÇÃO em 

desfavor de LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No decorrer da demanda, as partes 

firmaram acordo ID. 14670454 e 14670466, pugnando pela homologação e 

extinção do feito. 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 

NCPC. As partes ficam dispensadas do pagamento de custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Honorários advocatícios, 

conforme ajustado. Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se 

e arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 14 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 47796 Nr: 2796-10.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL CONSTRUINDO 

SABER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo à intimação da Exequente, abrindo vista para 

manifestar acerca da(s) correspondências(s) negativa(s) devolvida(s) 

requerendo o que entender por direito, no prazo legal.

Larissa de Souza Gomes Moraes

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 103532 Nr: 12213-45.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MACHADO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11.360 

OAB/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo à intimação da Exequente, abrindo vista para 

manifestar acerca da(s) correspondências(s) negativa(s) devolvida(s) 

requerendo o que entender por direito, no prazo legal.

Larissa de Souza Gomes Moraes

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 391830 Nr: 6456-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA. (POSTO 

ZERO KILOMETRO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO - ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10915/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, julgo improcedente o pedido nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Prossiga-se na execução. Sem custas. Sem honorários em razão da 

súmula 168 do TFR. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos 

da Execução Fiscal em apenso. Havendo interposição de recurso, dê-se 

vista à parte contrária para contrarrazões, observadas as formalidades 

legais previstas no art. 1.010, §§ 1º e 2º, do CPC/15, e, após, remetam-se 

os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.010, § 3º, do CPC/2015), com as 

homenagens de estilo. Não havendo recurso das partes, e certificado o 

trânsito em julgado desta sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos.P. 

R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 444030 Nr: 8842-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS LTDA, JOAQUIM FERRAZ, MARIA ROSA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHIMITT - OAB:OAB/MT14.360

 Ante o exposto, acolho em parte as exceções de pré-executividade, tão 

somente para excluir os créditos oriundos dos fatos geradores anteriores 

a data de 03/05/2011. Sem custas, por isenção legal. Condeno a 

Exequente em honorários advocatícios ao patrono dos excipientes Ello 

Construtora Comércio, Locação de Equipamentos Ltda; Joaquina Ferraz e 

Maria Rosa Ferraz, o que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

Art. 85, §4º, inciso III, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º 

do NCPC.Lado outro, com a CDA substituída pela exequente, intime-se os 

executados para manifestar quanto a CDA substituída de fls.69/70, 

devolvendo-lhes o prazo para opor embargos.Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 327245 Nr: 23569-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:19493, LUIZ DA PENHA CORRÊA - OAB:8119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito de valor, aliada a manifestação da 

parte Exequente, determino a expedição de alvará para levantamento do 

valor indicado à fl. 119, em favor do causídico(a) Luiz da Penha Corrêa, 

inerentes aos honorários de sucumbência.

Após, aguarde-se o pagamento do precatório requisitório sobrestado em 

arquivo (fl. 115).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 114687 Nr: 10155-35.2007.811.0002

 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: ANTÔNIA AMÉLIA DE CAMPOS CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:MT 9.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito dos valores, aliada a manifestação da 

parte Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento 

dos valores em favor da Exequente, Vera Lúcia Conceição de Campos 

Curvo, inerentes aos honorários de sucumbência, na conta bancária de 

sua titularidade informada à fl. 218.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 395676 Nr: 8929-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante do depósito de valores (fls. 91/92), aliada a manifestação da parte 

Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Expeço alvará em nome do beneficiário direto do crédito a ser levantado, 

com destaque dos honorários contratuais limitado a 30% do valor a ser 

levantado, porquanto há franco desequilíbrio no contrato de honorários 

apresentado. Expeço alvará em nome da advogada dos honorários de 

sucumbência e contratuais, conforme exposto.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 380110 Nr: 26785-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - 

CERAMICA - EPP, MARISE CARVALHO ALVES, EUSTAQUIO MACHADO 

DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352, FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:19.770, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Vistos,

Às fls. 14/15, a parte executada indicou a penhora os bens imóveis 

descritos na matrícula imobiliária nº 15.961, do Registro de Imóveis de 

Pirapora - MG. À fl. 19, a parte exequente concordou, bem como pugnou 

pela penhora, avaliação e registro do imóvel referenciado.

Assim sendo, expeça-se o mandado de penhora para diligência, reduzindo 

a termo a penhora do bem indicado às fls. 14/15, procedendo-se desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora ou 

arresto (artigo 13), atento ao disposto no artigo 37 da LEF, intimando-se a 

parte executada, com a remessa de cópia do termo ou auto de penhora, 

incluindo seu cônjuge, se o(s) bem(s) penhorados for(em) imóvel(is), 

podendo oferecer embargos no prazo legal de 30 (trinta)dias. Proceda-se, 

ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário competente. Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam bens 

móveis ou imóveis, conforme artigo 23 da Lei 6.830/80, sendo o executado 

intimado pessoalmente (Súmula 121 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

...

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001675-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO AMARAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001676-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GOMES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007265-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE ALMEIDA PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETHE LEITE ROMERA OAB - 030.034.251-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 
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AMBIENTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça e prioridade. Anote-se. Trata-se de 

ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido 

expresso de tutela de urgência proposta por SEBASTIANA DE ALMEIDA 

PEREIRA LEITE, neste ato assistido por sua neta Marizethe Leite Romeira 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em resumo, que encontra-se internado na UPA de 

Várzea Grande desde o dia 14/08/2018 com desconforto respiratório, 

necessitando com urgência de transferência para Unidade de Terapia 

Intensiva - UTI. É a síntese necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem 

o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). 

No caso em exame, a parte Requerente comprovou que necessita de 

internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, com urgência, conforme 

pedido médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para 

que seja realizada a internação em UTI. Estão presentes, portanto, os 

requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a 

tutela de urgência antecipada determinando que os Requeridos realizem a 

internação da parte autora em UTI, no prazo de até 72 (setenta e duas) 

horas. Indefiro o pedido de aplicação de multa diária. Citem-se a parte Ré 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 

do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. 

Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Assessoria 

de Demandas Judiciais da presente decisão, no e-mail 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a 

cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com urgência.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007265-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE ALMEIDA PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETHE LEITE ROMERA OAB - 030.034.251-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça e prioridade. Anote-se. Trata-se de 

ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido 

expresso de tutela de urgência proposta por SEBASTIANA DE ALMEIDA 

PEREIRA LEITE, neste ato assistido por sua neta Marizethe Leite Romeira 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em resumo, que encontra-se internado na UPA de 

Várzea Grande desde o dia 14/08/2018 com desconforto respiratório, 

necessitando com urgência de transferência para Unidade de Terapia 

Intensiva - UTI. É a síntese necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem 

o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). 

No caso em exame, a parte Requerente comprovou que necessita de 

internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, com urgência, conforme 

pedido médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para 

que seja realizada a internação em UTI. Estão presentes, portanto, os 

requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a 

tutela de urgência antecipada determinando que os Requeridos realizem a 

internação da parte autora em UTI, no prazo de até 72 (setenta e duas) 

horas. Indefiro o pedido de aplicação de multa diária. Citem-se a parte Ré 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 

do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. 

Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Assessoria 

de Demandas Judiciais da presente decisão, no e-mail 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a 

cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com urgência.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000219-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Foi concedido às partes prazo de 5 (cinco) dias para 

especificarem as provas que pretendiam produzir. As partes se 

manifestaram informando interesse na realização de perícia. Entretanto, 

analisando detidamente os autos, considero necessária a realização de 

perícia para verificação da real existência da atividade 

penosa/periculosa/insalubre. Assim sendo, converto o julgamento em 

diligência e determino a produção de prova pericial. Nomeio como perito 

judicial, um dos profissionais especializados em engenharia do trabalho, 

credenciados à equipe multidisciplinar da empresa Real Brasil Consultoria, 

representada pelo Dr. Fernando Abrahão, situada à Avenida Rubens de 

Mendonça, n° 1856, Salta 408, Bosque da Saúde, CEP n° 78.050-000, 

município de Cuiabá/MT, Fone (65) 4052-9929/3052-7636, que servirá 

independentemente de compromisso, com a finalidade de aferir à eventual 

(in) existência de insalubridade e/ou periculosidade no local de trabalho da 

requerente e, qual o grau do ambiente insalubre/periculoso. Faculto as 

partes, dentro do prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos (NCPC, art. 465, § 1º II e 

III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o perito judicial 

para, no prazo de até 10 (dez) dias, apresentar proposta de honorários e 

designar data, horário e local para a realização da perícia, no prazo mínimo 

de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação das partes, sobre a qual 

as partes deverão ser intimadas a se manifestar no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias e, concordando a parte ré deverá recolher o respectivo 

valor. Encaminhe-se, inclusive, cópia da petição inicial, documentos e 

quesitos apresentados pelas partes, notificando o perito judicial para 

apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

data agendada para a perícia. Marcada data, horário e local da realização 

da perícia, intimem-se as partes. Os assistentes oferecerão os seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (NCPC, 

art. 433). Findo o prazo, com ou sem manifestação das partes, façam-se 

os autos conclusos para prosseguimento do feito, sem prejuízo de 

designação de audiência de instrução ou julgamento antecipado da lide. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001603-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SEBASTIANA DA SILVA CARAM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. As 

preliminares de incompetência e prescrição quinquenal serão analisadas 

com o mérito. Portanto, presentes os pressupostos processuais e os 

elementos condicionais da ação previdenciária, declaro o feito saneado. 

Para que não se alegue, posteriormente, cerceamento de defesa, 

determino a intimação das partes, por seus advogados constituídos, na 

forma usual, para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de 

forma motivada e detalhada, as provas que pretendem produzir. O silêncio 

ou a mera reiteração genérica de pedido de produção de provas será 

entendido como anuência ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007208-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LEMES DE ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte autora. Anote-se. 

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela 

provisória de urgência, proposta por FERNANDO AUGUSTO XAVIER DE 

REZENDE em face do ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE-MT, alegando, em resumo, que possui diagnóstico de 

câncer de colón (CID 10 – C18), necessitando com urgência dar 

continuidade no tratamento de quimioterapia esquema folfiri. Com a inicial 

anexou documentos. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) para análise e parecer, onde afirmaram que “Alegação de 

procedimento não contemplado. (...) Não foi feita solicitação conforme as 

normas do SUS. Não consta evidência de negativa pelo ente público. (...) 

Não há a caracterização de urgência conforme sua definição técnica, 

porém há risco de morte em caso de rotura do aneurisma enquanto 

aguarda e há risco de perda de oportunidade”. No entanto, anoto que não 

há nos autos comprovação da negativa do ente público em fornecer o 

procedimento pleiteado, o que é importante sopesar, vez que não há como 

presumir a omissão genérica da administração, com relação ao 

fornecimento de todo e qualquer medicamento/tratamento de que possam 

necessitar os munícipes. Importante observar que não pode o Juízo 

conceder liminar que onere os cofres públicos sem ter certeza absoluta 

de que houve ação ou omissão do Poder Público que ofenda direito da 

parte. Diante disso, considerando que a requerente não apresentou aos 

autos a negativa do poder público em realizar o procedimento cirúrgico de 

embolização de aneurisma renal, DETERMINO a intimação da parte autora, 

através de seu procurador, para, EM PRAZO EXÍGUO EMENDAR A INICIAL, 

sob pena da sintomática aplicação do disposto no parágrafo único do art. 

321 do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e após, conclusos para deliberação. Às 

providências. Cumpra-se, com urgência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001085-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE HAMED (EXECUTADO)

IVAN NUNES (EXECUTADO)

UNIAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face da UNIÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA – EPP e outros, em que a parte Autora foi devidamente 

intimada para emendar a petição inicial, contudo, quedou-se inerte, 

conforme certidão (Id nº 14738938). É o relatório. Decido. Nos termos do 

artigo 320 do Novo Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída 

com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. A falta 

de um dos requisitos insertos no art.319, NCPC acarreta o indeferimento 

da petição inicial na forma do artigo 330, do NCPC, porquanto não 

atendidas às prescrições do artigo 321 da Lei Processual e, 

consequentemente, à extinção do processo, sem julgamento de mérito. 

Diante do exposto, com base nos artigos 485, inciso I e 330, inciso IV, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Autorizo o desentranhamento de documentos, 

antes do arquivo definitivo, mediante termo nos autos. Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006957-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNY FERREIRA LEMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO LEMES DA SILVA OAB - 513.338.301-06 (REPRESENTANTE)

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação de obrigação de fazer com internação 

compulsória c/c pedido liminar de antecipação de tutela em que a parte 

Autora pretende a internação compulsória de Jhony Ferreira Lemes da 

Silva. O pedido de tutela antecipada foi deferido. Devidamente citada, a 

parte contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da 

inicial. Apresentada réplica à contestação. Em instrução, à parte autora 

requereu a desistência da ação. Intimados, tão somente o Estado de Mato 

Grosso apresentou manifestação concordando com o pedido de 

desistência. É a síntese. Fundamento. Decido. A possibilidade de 

desistência da ação está prevista no artigo 485, inciso VIII, do NCPC, o 

qual enumera as circunstâncias em que o processo será extinto sem 

julgamento do mérito, “verbis”: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação.”. O § 4º da citada 

norma, condiciona a desistência da demanda à aquiescência do réu, nas 

hipóteses em que já decorrido o prazo para resposta do mesmo. Em face 

do pedido de desistência e da não insurgência pela parte ré, impõem-se a 

extinção do presente feito, pelo fulcro nos artigos 200, parágrafo único e 

485, inciso VIII, ambos do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação, e a julgo extinta sem resolução do mérito. 

A teor do artigo 90, do NCPC, cabe à parte desistente, ora parte autora, 

arcar com o pagamento das despesas processuais e os honorários 

advocatícios, de forma que os fixo com base no artigo 85, § 8º, do CPC, 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conquanto, em razão de ser 

justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade. Autorizo o 

desentranhamento dos documentos juntados aos autos. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no 

registro da ação e arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005948-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DIAS DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JUSCELINO DIAS DE MOURA, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente “Ação Declaratória c/c Indenização de Danos Materiais” 

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, 

pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea 

Grande, ocupando o cargo de Professor I a IV, conforme documentos 

juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus ao pagamento das 

verbas do enquadramento no nível 4 de janeiro a outubro de 2013 e a 

elevação para o nível 5 a partir de maio de 2016. Relata ter ingressado no 

cargo público em 30.4.2002 e ter sido enquadrado no nível 3, classe B em 

2011, tendo permanecido afastado do trabalho no período de 17.2.2017 a 

17.2.2016 e, que, apesar de ter completado 12 anos de serviço, seu 

subsídio que deveria ser conforme nível 5 vem sendo pago como se fosse 

nível 4. Pede, pois, seja declarado o seu direito às verbas salariais do 

enquadramento no nível 4, bem como a elevação para o nível 5, com o 

pagamento das respectivas diferenças salariais retroativas a maio de 

2016. A inicial veio acompanhada de documentos. Citado, o Município de 

Várzea Grande alega que o autor só terá direito de elevação para o nível 5 

a partir de setembro de 2018, conforme dispõe o art. 19, da Lei n. 

3.797/2012, devendo o pedido ser julgado improcedente. Em impugnação, 

a autora refuta as alegações do réu e reitera o pleito inicial. É o relatório. 

Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por 

não haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a 

aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como 

se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a 

ser enfrentada reside na aferição do apontado direito do requerente de 

ser elevado nos níveis, no cargo de Professor da rede pública municipal, 

nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 

4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei 

Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o 

seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da educação 

dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece 

a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de 

nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três 

(03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção 

decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições 

credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três 

anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala 

do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira 

do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a 

promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção 

essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara 

demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, 

verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao 

mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 
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omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. (...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), 

cabendo salientar que a data do ingresso do servidor no serviço público 

(30.4.2002) restou devidamente comprovada nos autos por meio da vida 

funcional inserida no Id. n. 14147972. Assim, tendo o servidor sido 

admitido em 30.4.2002 (nível I), em 30.4.2005 ele alcançou mais 3 anos de 

serviço (II), em 30.4.2008 mais 3 anos (III), em 30.4.2011 mais 3 anos (IV) 

e, por fim, depois de ter permanecido afastado do trabalho por dois anos 

(17.2.2014 a 17.2.2016), em 30.4.2016 completou mais 3 anos (V) de 

serviço, de modo que deveria ter sido elevado para o nível 4 desde maio 

de 2011 e para o nível 5 desde maio de 2016. No que se refere à alegação 

do autor de que nos meses de janeiro a outubro de 2013 recebeu salário 

inferior ao nível em que estava, verifica-se que, de fato, de acordo com a 

tabela contida no anexo III, da Lei Complementar n. 3.759/2012, o salário do 

professor 25 horas – nível 4 – classe B deveria somar o montante de R$ 

1.620,15 (um mil, seiscentos e vinte reais e quinze centavos). Todavia, de 

acordo com as fichas financeiras contidas nos autos, verifica-se que o 

servidor recebeu nos meses de janeiro a outubro de 2013 o valor de R$ 

1.528,44 (um mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro 

centavos), de modo que faz jus ao recebimento das diferenças pleiteadas. 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, 

a fim de declarar o direito do autor ao recebimento das diferenças salariais 

do enquadramento no nível 4, classe B, no período de janeiro a outubro de 

2013, bem como de ser enquadramento no nível 5 desde maio de, sem 
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prejuízo de futuras promoções, condenando o réu ao pagamento das 

diferenças salariais correspondentes, com os coeficientes específicos de 

promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 

4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E[1]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício, por tratar de sentença 

ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso e ouvida a 

parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após o trânsito 

em julgado, dê-se vista dos autos à parte autora para execução da 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).
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Vistos. LUCIA CANHAN VILANOVA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 15.1.2009, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, 

conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos. Relata estar atualmente enquadrada no nível 1, classe C, conforme 

Portaria n. 139/2011, supostamente com efeitos financeiros a partir de 

1.2.2011 e, que, todavia, por possuir título de especialista (Pós-graduação 

Lato Senso) em Psicopedagogia), desde 20.4.2015, deveria ter sido 

elevada para ao nível 3, classe D. Pede, pois, a procedência do pleito, a 

fim de que seja enquadrada, com a condenação do réu ao pagamento das 

diferenças salariais correspondentes. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Em contestação, o réu alega que a autora só adquiriu direito 

de elevação para o nível 3 em novembro de 2016, já quem o seu 

enquadramento no nível 2 ocorreu em novembro de 2013, pugnando pela 

improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de ser elevada para a classe D 

– nível 3, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Elementar – Perfil Merendeira, nos termos previstos nas Leis 

Complementares ns. 3.797/2012 e Lei n. 4.093/2015. De acordo com a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. e) IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) 

Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau 

superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, 
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resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a 

qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, cabendo salientar que, de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 

3.797/2012 “decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo 

processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.” Nesse 

raciocínio, considerando que a autora ingressou no serviço público em 

15.1.2009, alcançando 3 anos de serviço em 15.1.2012 (nível 2), mais 3 

anos em 15.1.2015 (nível 3), ela já deveria ter sido elevada para o nível 3 

desde 2015, de forma automática, o que, todavia, não aconteceu, segundo 

se infere da ficha funcional emitida em junho de 2017 (Id. 10719996), na 

qual consta a sua colocação no nível 2 - classe C. Por outro lado, não faz 

ela jus à elevação para a classe D, pois, de acordo com a legislação 

acima, além da qualificação profissional, faz-se necessário o decurso de 

3 (três) anos ininterruptos entre uma classe e outra, o que só ocorreria em 

15.1.2018, após, portanto, à data da propositura da ação, que se deu em 

16.11.2017. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao 

enquadramento, promovendo a servidora Lúcia Canham Vilanova Silva 

para o nível 3, a partir de 15.1.2015, conforme pleiteado na inicial, sem 

prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 

e outras subsequentes e seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais 

concedidos desde então, declarando, por fim, extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: 

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque 

para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E[1]. Considerando que a autora 

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”. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, 

condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas 

processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, a ser suportado em igual 

proporção. Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 do STJ). Havendo interposição de recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, intime-se a parte autora para executar 

a sentença. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 

1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques 

– 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).
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Vistos. LUCIA CANHAN VILANOVA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 15.1.2009, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, 

conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos. Relata estar atualmente enquadrada no nível 1, classe C, conforme 

Portaria n. 139/2011, supostamente com efeitos financeiros a partir de 

1.2.2011 e, que, todavia, por possuir título de especialista (Pós-graduação 

Lato Senso) em Psicopedagogia), desde 20.4.2015, deveria ter sido 

elevada para ao nível 3, classe D. Pede, pois, a procedência do pleito, a 

fim de que seja enquadrada, com a condenação do réu ao pagamento das 

diferenças salariais correspondentes. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Em contestação, o réu alega que a autora só adquiriu direito 

de elevação para o nível 3 em novembro de 2016, já quem o seu 

enquadramento no nível 2 ocorreu em novembro de 2013, pugnando pela 

improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de ser elevada para a classe D 

– nível 3, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Elementar – Perfil Merendeira, nos termos previstos nas Leis 

Complementares ns. 3.797/2012 e Lei n. 4.093/2015. De acordo com a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 
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atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. e) IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) 

Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau 

superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a 

qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, cabendo salientar que, de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 

3.797/2012 “decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo 

processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.” Nesse 

raciocínio, considerando que a autora ingressou no serviço público em 

15.1.2009, alcançando 3 anos de serviço em 15.1.2012 (nível 2), mais 3 

anos em 15.1.2015 (nível 3), ela já deveria ter sido elevada para o nível 3 

desde 2015, de forma automática, o que, todavia, não aconteceu, segundo 

se infere da ficha funcional emitida em junho de 2017 (Id. 10719996), na 

qual consta a sua colocação no nível 2 - classe C. Por outro lado, não faz 

ela jus à elevação para a classe D, pois, de acordo com a legislação 

acima, além da qualificação profissional, faz-se necessário o decurso de 

3 (três) anos ininterruptos entre uma classe e outra, o que só ocorreria em 

15.1.2018, após, portanto, à data da propositura da ação, que se deu em 

16.11.2017. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao 

enquadramento, promovendo a servidora Lúcia Canham Vilanova Silva 

para o nível 3, a partir de 15.1.2015, conforme pleiteado na inicial, sem 

prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 

e outras subsequentes e seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais 

concedidos desde então, declarando, por fim, extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: 

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque 

para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E[1]. Considerando que a autora 

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”. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, 

condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas 

processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, a ser suportado em igual 

proporção. Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 do STJ). Havendo interposição de recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, intime-se a parte autora para executar 

a sentença. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 

1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques 

– 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005583-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINA REIS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000783-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS ROCHA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. ELIANE DOS SANTOS ROCHA REZENDE, devidamente qualificada 

nos autos, propôs a presente “Ação Obrigação de Fazer de 

Enquadramento Funcional e Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores 

públicos do Município de Várzea Grande, ocupando o cargo de Professor 

Nível Superior– 25h, conforme documentos juntados aos autos e, nessa 

condição, fazer jus ao enquadramento no nível 2 – classe B. Relata que 

desde sua posse já possuía nível de especialização e, mesmo assim, foi 

enquadrada na classe B, que corresponde à graduação e nível I, enquanto 

que o correto seria o seu enquadramento no nível 2 a partir de 2015 e na 

classe C, conforme Lei Complementar n. 4.007/2014. Argumenta que o seu 

não enquadramento na forma correta lhe tem acarretado prejuízo 

financeiro, já que o seu salário vem sendo pago a menor, conforme 

legislação vigente em cada período. Ao final, pede a procedência do pleito, 

a fim de que o réu seja condenado a proceder o seu enquadramento no 

nível II, classe B, bem como a pagar as diferenças salariais 

correspondentes com juros e correção monetária. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Citado, o Município de Várzea Grande diz 

apenas que a correção monetária e os juros deverão ser aplicados 

conforme os preceitos estabelecidos nas ADIs n. 4357DF e 4425/DF, em 

conjunto com o RE 870.947/SE, porém, ao final, pede a improcedência dos 

pedidos. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado 

direito da requerente de ser elevada nos níveis, no cargo de Professor da 

rede pública municipal, nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 
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habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da educação 

dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece 

a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de 

nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três 

(03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção 

decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições 

credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três 

anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala 

do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira 

do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a 

promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção 

essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara 

demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, 

verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao 

mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 
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para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. (...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público 

(23.4.2012) restou devidamente comprovada nos autos por meio das 

fichas financeiras (Id. 11613475). Assim, tendo a servidora sido admitida 

em 23.4.2012 (nível I) e alcançado 3 anos de serviço em 23.4.2015, faz 

ela jus ao enquadramento no nível 2, a partir de 2015, nos termos do art. 

71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 3.797/2012. De igual modo, deve ela ser elevada para a 

classe B, conforme pleiteado no item “b” da inicial, pois comprovou ter 

concluído curso de “Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino 

Superior” pela FAUC – Faculdade de Cuiabá, em 14.11.2012 (pg. 52-PDF), 

ou seja, ela já possui nível superior. Aliás, ela já estaria apta a ocupar a 

classe C, caso tivesse implementado o requisito tempo (3 anos entre uma 

classe e outra) quando da propositura da ação (2.2.2018), o que, todavia, 

só ocorrerá em 23.4.2018, ocasião em que deverá pleitear 

administrativamente a sua elevação de classe. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de ordenar que o 

requerido proceda ao enquadramento, promovendo a servidora Eliane dos 

Santos Rocha Rezende para o nível 2, classe B, a partir de 23.4.2015, 

sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 

4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E[1]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício, por tratar de sentença 

ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso e ouvida a 

parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após o trânsito 

em julgado, dê-se vista dos autos à parte autora para execução da 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000738-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID GOMES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. DAVID GOMES DE AZEVEDO, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente “Ação Ordinária de Enquadramento Cumulada com 

Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 29.10.2012, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – 

Agente de Segurança e Manutenção – Nível Elementar, conforme termos 

do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. Relata 

que, de acordo com a legislação em vigor na data do seu ingresso, em 
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fevereiro de 2013, possuía direito de ser enquadrado no nível I e que 

deveria ter sido elevado para o nível 2 a partir de 2015. Argumenta, ainda, 

que por possuir habilitação em curso de especialista em “Artes e 

Educação”, merece ser elevado para a classe D. Alega, também, que o 

art. 69, da Lei n. 3.797/2012 garante aos servidores da educação a 

revisão anual de seus subsídios, o que não foi feito pelo réu desde agosto 

de 2015, já que não houve alteração em seu salário desde então, 

enfatizando que o Município promulgou as Leis n. 4.193/2016 e n. 

4.187/2017, concedendo recomposição salarial dos professores sem 

repassar tais aumentos aos técnicos. Pede, pois, a procedência do pleito, 

a fim de que o réu seja condenado a proceder o seu enquadramento, a 

promover a revisão anual do seus subsídios, bem como a pagar as 

respectivas diferenças salariais com seus reflexos. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Em contestação, o réu alega que o autor só 

alcançaria direito de promoção para a classe B em 29.10.2015, para a 

classe C em 29.10.2018 e para a classe D em 29.10.2021, tendo em vista 

a necessidade de se cumprir o lapso temporal entre uma classe e outra. 

Pede, pois, a improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa 

nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito do requerente de ser 

elevado para a classe D – nível 2, no cargo de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Elementar – Perfil Agente de Segurança e 

Manutenção, nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e Lei n. 4.093/2015. De acordo com a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da educação 

dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece 

a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de 

nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três 

(03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção 

decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições 

credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três 

anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. e) IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) 

Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau 

superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a 

qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, cabendo salientar que, de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 

3.797/2012 “decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo 

processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.” Nesse 

raciocínio, considerando que o autor ingressou no serviço público em 

29.10.2012 (Id. 11596684), alcançando 3 anos de serviço em 29.10.2015 

(nível 2), ele já deveria ter sido elevado para o nível 2 desde 2015, de 

forma automática. Por outro lado, não faz ele jus à elevação para a classe 

D, pois, de acordo com a legislação acima, além da qualificação 

profissional, faz-se necessário o decurso do prazo de 3 (três) anos 

ininterruptos entre uma classe e outra, o que só ocorreria em 29.10.2021, 

exatamente como argumentado pelo réu. “Por fim, quanto ao pedido de 

concessão de revisão geral anual, prevista nas Leis Municipais n. 

4.163/2016 e Lei n. 4.189/2017, cumpre assinalar, que essa revisão, 

assim como aquela prevista na Constituição Federal, visam proteger o 

poder aquisitivo dos servidores públicos, mantendo o valor real da 

remuneração, face aos efeitos da inflação e, portanto, não se confunde 

com a majoração salarial propriamente dita, que diz respeito ao aumento 

do valor real da remuneração. Entretanto, o entendimento pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça é de que para ambas as situações são 

necessárias leis específicas, conforme se infere do seguinte julgado: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA COLETIVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. EXTENSÃO DE REVISÃO GERAL DE 

REMUNERAÇÃO ASSEGURADA A DETERMINADAS CATEGORIAS. LEIS 

ESTADUAIS N. 1.471/2005 E 1.506/2005. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE 

GERAL. SÚMULA 339/STF. DISTINÇÃO ENTRE REAJUSTE SETORIAL DE 

SERVIDORES PÚBLICOS E REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. 

NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA AMBAS AS SITUAÇÕES. 

CARÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA 

DECISÃO. (AgRg no RMS 26.467/RO – Sexta Turma, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, j. 1.10.2013, p. DJe 9.10.2013). Além disso, o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que “a Constituição, ao prever a 

revisão geral anual, na mesma data e sem distinção de índices, não 

assegura aos servidores públicos direito líquido e certo a um determinado 

índice”. A despeito disso, verifica-se que o pedido está embasado em lei 
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específica que prevê a recomposição salarial dos professores da Rede 

Pública de Ensino, conforme se infere do art. 1º, da Lei Municipal n. 

4.163/2016[1] e do art. 1º da Lei n. 4.189/2017[2]. Todavia, como bem 

argumenta o embargado em sua impugnação, a revisão dos vencimentos 

dos servidores exige análise do contexto político e econômico da 

administração pública, bem como a disponibilidade financeira, a fim de 

evitar até mesmo violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, o 

reajuste/revisão pretendido encontra óbice também na Súmula 339 do STF, 

já que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, 

aumentar vencimentos de servidores públicos. Assim entendeu o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso ao decidir mandado de segurança versando 

sobre reajuste salarial: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO 

SALARIAL – DISPARIDADE DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA 

DIFERENÇA DE FUNÇÃO PELO PARADIGMA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – 

IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CRF E NA SÚMULA 

339/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 37, XIII, 

da Constituição Federal, veda a equiparação salarial entre servidores 

públicos. A Súmula 339, do STF, dispõe que não cabe ao Poder Judiciário, 

sobre o fundamento de isonomia, deferir aumento aos servidores públicos, 

notadamente, no caso em que a diferença de vencimentos decorre de 

distinção de atribuições do cargo paradigma.” (TJ/MT - Ap 5987/2016 – 

Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 

13.3.2017, p. no DJE 22.3.2017) “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – 

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS DE 

MATO GROSSO – ILEGALIDADE PRATICADA CONTRA SUBSÍDIO DO 

ASPIRANTE A OFICIAL – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL - REVISÃO GERAL 

ANUAL – PERCENTUAL – DIFERENÇA COM RELAÇÃO A OUTRAS 

CATEGORIAS – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE 

– LEI COMPLEMENTAR 433/2011 E LEI 9.992/2013 – INCORPORAÇÃO AOS 

SUBSÍDIOS - PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA 

-PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA – AFASTADA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO 

JUDICIÁRIO IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF – 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - ORDEM DENEGADA. I – Quando a ação 

mandamental não se volta contra o texto da Lei Estadual, mas, ao 

contrário, contra suposta omissão da autoridade apontada como coatora, 

não se pode falar em inadequação da via eleita. II - Em se tratando de ato 

continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para 

ajuizamento de ação mandamental renova-se mês a mês. Precedentes do 

STJ. III - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, 

aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de 

isonomia. Incidência do óbice da Súmula 339 do STF. Precedentes.” (TJ/MT 

- MSCol 147343/2013 – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Público e Coletivo, j. 5.3.2015, p. no DJE 25.3.2015) No mesmo 

sentido o Superior Tribunal de Justiça “mutatis mutandis”: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. 

GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DA 

GRATIFICAÇÃO NA MESMA PROPORÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES 

DA ATIVA. INVIABILIDADE. SUJEIÇÃO AOS CRITÉRIOS DE REVISÃO 

GERAL DO FUNCIONALISMO. ISONOMIA. VEDAÇÃO DA SÚMULA 339 DO 

STF.1. A jurisprudência do STJ, acompanhando orientação do STF, 

firmou-se no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de 

remuneração, enfatizando a legitimidade de lei superveniente que, sem 

causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem 

incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de 

confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela 

correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais 

de remuneração do funcionalismo. 2. É defeso ao Poder Judiciário 

proceder à equiparação salarial com base no princípio da isonomia, nos 

termos da Súmula 339/STF. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no 

RMS 44.664/CE – Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 

13.5.2014, p. DJe 23.5.2014) Como se vê, o reajuste de remuneração 

pretendido pelo autor implica alteração de remuneração, ato que não 

compete ao Poder Judiciário, impondo-se o não acolhimento do pleito.” 

Diante do exposto, julgo procedente parcialmente o pedido formulado na 

presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao 

enquadramento, promovendo o servidor David Gomes de Azevedo para o 

nível 2, a partir de 29.10.2015, conforme pleiteado na inicial, sem prejuízo 

de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e 

seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais concedidos desde então, 

declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[3]. Considerando que o autor 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”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser 

ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, 

do CPC, a ser suportado na proporção de 70% pelo autor e 30% pelo réu. 

Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do 

STJ). Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os devidos 

fins. Transitada em julgado, intime-se a parte autora para executar a 

sentença. P. R. I. C. [1] Fica autorizada a recomposição salarial de 11,36% 

aos Professores da Rede Pública de Ensino, ativos e inativos, nos termos 

das tabelas em anexo, referente ao período de 2015 a 2016.” [2] A 

recomposição salarial dos Professores da Rede Pública Municipal de 

Ensino, ativos e inativos, nos termos das tabelas em anexo, referente ao 

período de 2016 a 2017, será de 7,64% (sete inteiros e quatro centésimos 

por cento). [3] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003514-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANSELMA DE CASTRO HENRIQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. MARIA ANSELMA DE CASTRO HENRIQUE, devidamente qualificada 

nos autos, ingressou com “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público também 

qualificado nos autos, objetivando o seu enquadramento na função de 

agente administrativo classe D, nível 6, carga horária 30h, conforme prevê 

a Lei n. 3.507/2010. Relata ter ingressado na administração pública 

municipal em 1.7.2003, conforme vida funcional, estando atualmente 

enquadrada no nível 4, classe A e, que, todavia, de acordo com a Lei n. 

3.507/2010, alterada pela Lei Complementar n. 3.628/2011 e pela Lei 

Complementar n. 4.293/2017, deveria ter sido elevada para o nível 6 a 

partir de julho de 2018 e para a classe D, a partir de maio de 2018, uma 

vez que já conta com tempo suficiente e comprovou ter concluído 

Pós-Graduação. Por tais motivos, pede a procedência do pedido, a fim de 

que seja o réu condenado a realizar o seu enquadramento, bem como 

pagar as diferenças salariais correspondentes retroativas à data do 

requerimento administrativo (maio de 2011). O pedido veio acompanhado 

de diversos documentos. Em contestação, o réu sustenta, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que o 

pedido não merece guarida, pois a autora sequer comprovou as horas de 

cursos necessárias à progressão para a classe B, não havendo que se 

falar em diferenças salariais de enquadramento nas classes B, C e D. 

Pede, pois, a improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O processo 

comporta o julgamento antecipado do mérito, uma vez que a matéria em 

questão versa apenas sobre direito, permitindo, assim, a decisão 

definitiva, sem a necessidade de maior dilação probatória, nos termos do 
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art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise quanto à preliminar sustentada pelo réu, 

consistente na prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo 

com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." A 

jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Desse modo, tendo a ação sido distribuída em 

2.5.2018, parte das diferenças pleiteadas pela autora foram alcançadas 

pela prescrição, mais especificamente aquelas anteriores a 2.5.2013. 

Quanto ao mérito, vê-se do relatório supra, que a pretensão da autora é o 

seu enquadramento no nível 6, classe D do cargo de agente 

administrativo, pois, segundo alega, preencheu os requisitos necessários 

à promoção almejada. O enquadramento pretendido pela autora está 

previsto na Lei Municipal n. 3.507/2010, mais especificamente em seus 

arts. 32, 34 e 35, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção 

nos níveis e nas classes, conforme se infere a seguir: “Art. 32. Promoção 

horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra 

imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se: I – os 

interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes 

subsequentes; II – a participação em cursos de formação continuada afins 

ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na 

classe imediatamente superior; § 1º. O servidor deverá encaminhar 

durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à 

conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e 

instrução do processo de promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos 

caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de 

Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do 

servidor. Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado 

o disposto no art. 28 desta Lei Complementar: (...) II – cargos de Nível 

Médio ou Técnico Médio, com enquadramento inicial na Classe A: a) 

Classe B, requisito da Classe A acrescido 200 horas de somatória de 

cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional; 

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido de Ensino Superior nas áreas 

de atuação do grupo ocupacional; c) Classe D, requisito da Classe C 

acrescido de pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional. destaquei 

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável 

no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, 

para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se: I 

– o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II – obtenção da média 

determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício; 

Como se vê, para a elevação nas classes da carreira de cargo de Nível 

Médio ou Técnico Médio, como é o caso da autora, faz-se necessário o 

cumprimento do interstício de 3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além da 

somatória de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação, 

curso superior, pós-graduação ou 360 horas de cursos de 

aperfeiçoamento na área de atuação, não excluindo a “avaliação de 

desempenho” prevista, ainda, no art. 37 da referida lei. Já para a 

promoção vertical (art. 35), exige-se apenas o interstício de 3 (três) anos 

entre um nível e outro. Segundo se infere dos documentos contidos na 

inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo, 

já que a autora ingressou no trabalho público em 1.7.2003 para exercer o 

cargo de “agente administrativo” e já contava com mais de 14 (quatorze) 

anos de serviço quando da propositura da ação. Quanto à avaliação de 

desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que a 

autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 

3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Assim, não tendo o réu 

realizado o processo de avaliação da servidora, aplica-se o disposto no 

referido dispositivo, especialmente por não ter o réu apresentado os 

motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal. Quanto 

à qualificação profissional, verifica-se que, embora a autora tenha 

pleiteado administrativamente o seu enquadramento em 2011, à época ela 

contava com apenas 116 horas de cursos, conforme documentos 

contidos no Id. n. 12992971, de modo que não fazia jus à elevação para a 

classe B, tampouco para a C, uma vez que só concluiu ensino superior em 

17.10.2012, com bacharelado em Administração, pela Universidade Norte 

do Paraná – UNOPAR (Id. 12993052). De igual modo, verifica-se que a 

autora só concluiu os requisitos para elevação na classe D em 13.1.2014, 

quando finalmente concluiu 360 horas de curso de “Atualização” pelo 

“Damásio Educacional” (Id. 12993052). Desse modo, levando-se em conta 

que os requisitos previstos no art. 34 são cumulativos, o réu está com a 

razão quando diz que a autora não poderia ser elevada para a classe D 

por não ter preenchido todos os requisitos necessários, especialmente os 

da classe B, pois somente em 13.1.2014 ela completou as horas de curso 

necessárias (mais de 200h). Nesse raciocínio, a autora faz jus ao 

enquadramento para a classe B a partir de 13.1.2014, para a classe C a 

partir de 13.1.2016 e, por fim, para a classe D a partir de 13.1.2018. 

Quanto à sua elevação para o nível 6, tendo ela sido admitida em 1.7.2003, 

em 1.7.2006 ela completou mais 3 anos de serviço (II); em 1.7.2009 mais 3 

anos (III); em 1.7.2012 mais 3 anos (IV), em 1.7.2015 mais 3 anos (V) e, 

por fim, em 1.7.2018 mais 3 anos (VI), de modo que à época da 

propositura da ação, em 2.5.2018, ela só havia alcançado direito de 

elevação para o nível 5, o que não impede, por óbvio, o seu 

enquadramento no nível 6, a partir de 1.7.2018. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” 

proposta por Maria Anselma de Castro Enrique em face do Município de 

Várzea Grande, condenando este a realizar o enquadramento da 

servidora no nível 5, a partir de 1.7.2015, no nível 6 a partir de 1.7.2018 e 

na classe B a partir de 13.1.2014, na classe C a partir de 13.1.2016 e na 

classe D a partir de 13.1.2018, sem prejuízo de futuras promoções, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento 

em que deveria ter sido promovida, nos moldes do art. 32 e seguintes da 

Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes 

vencidas, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[1]. Considerando que a autora decaiu de parte 

considerável do pedido (verbas retroativas a maio de 2011), cabe aplicar 

aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 
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autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, 

do CPC, a ser suportado na proporção de 20% pela parte autora e 80% 

pela parte ré. Suspendo, porém a cobrança em relação à autora por ser 

beneficiária da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 do STJ). Havendo interposição de recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003514-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANSELMA DE CASTRO HENRIQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. MARIA ANSELMA DE CASTRO HENRIQUE, devidamente qualificada 

nos autos, ingressou com “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público também 

qualificado nos autos, objetivando o seu enquadramento na função de 

agente administrativo classe D, nível 6, carga horária 30h, conforme prevê 

a Lei n. 3.507/2010. Relata ter ingressado na administração pública 

municipal em 1.7.2003, conforme vida funcional, estando atualmente 

enquadrada no nível 4, classe A e, que, todavia, de acordo com a Lei n. 

3.507/2010, alterada pela Lei Complementar n. 3.628/2011 e pela Lei 

Complementar n. 4.293/2017, deveria ter sido elevada para o nível 6 a 

partir de julho de 2018 e para a classe D, a partir de maio de 2018, uma 

vez que já conta com tempo suficiente e comprovou ter concluído 

Pós-Graduação. Por tais motivos, pede a procedência do pedido, a fim de 

que seja o réu condenado a realizar o seu enquadramento, bem como 

pagar as diferenças salariais correspondentes retroativas à data do 

requerimento administrativo (maio de 2011). O pedido veio acompanhado 

de diversos documentos. Em contestação, o réu sustenta, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que o 

pedido não merece guarida, pois a autora sequer comprovou as horas de 

cursos necessárias à progressão para a classe B, não havendo que se 

falar em diferenças salariais de enquadramento nas classes B, C e D. 

Pede, pois, a improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O processo 

comporta o julgamento antecipado do mérito, uma vez que a matéria em 

questão versa apenas sobre direito, permitindo, assim, a decisão 

definitiva, sem a necessidade de maior dilação probatória, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise quanto à preliminar sustentada pelo réu, 

consistente na prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo 

com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." A 

jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Desse modo, tendo a ação sido distribuída em 

2.5.2018, parte das diferenças pleiteadas pela autora foram alcançadas 

pela prescrição, mais especificamente aquelas anteriores a 2.5.2013. 

Quanto ao mérito, vê-se do relatório supra, que a pretensão da autora é o 

seu enquadramento no nível 6, classe D do cargo de agente 

administrativo, pois, segundo alega, preencheu os requisitos necessários 

à promoção almejada. O enquadramento pretendido pela autora está 

previsto na Lei Municipal n. 3.507/2010, mais especificamente em seus 

arts. 32, 34 e 35, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção 

nos níveis e nas classes, conforme se infere a seguir: “Art. 32. Promoção 

horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra 

imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se: I – os 

interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes 

subsequentes; II – a participação em cursos de formação continuada afins 

ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na 

classe imediatamente superior; § 1º. O servidor deverá encaminhar 

durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à 

conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e 

instrução do processo de promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos 

caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de 

Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do 

servidor. Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado 

o disposto no art. 28 desta Lei Complementar: (...) II – cargos de Nível 

Médio ou Técnico Médio, com enquadramento inicial na Classe A: a) 

Classe B, requisito da Classe A acrescido 200 horas de somatória de 

cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional; 

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido de Ensino Superior nas áreas 

de atuação do grupo ocupacional; c) Classe D, requisito da Classe C 

acrescido de pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional. destaquei 

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável 

no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, 

para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se: I 

– o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II – obtenção da média 

determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício; 

Como se vê, para a elevação nas classes da carreira de cargo de Nível 

Médio ou Técnico Médio, como é o caso da autora, faz-se necessário o 

cumprimento do interstício de 3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além da 

somatória de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação, 

curso superior, pós-graduação ou 360 horas de cursos de 

aperfeiçoamento na área de atuação, não excluindo a “avaliação de 

desempenho” prevista, ainda, no art. 37 da referida lei. Já para a 

promoção vertical (art. 35), exige-se apenas o interstício de 3 (três) anos 

entre um nível e outro. Segundo se infere dos documentos contidos na 

inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo, 

já que a autora ingressou no trabalho público em 1.7.2003 para exercer o 

cargo de “agente administrativo” e já contava com mais de 14 (quatorze) 

anos de serviço quando da propositura da ação. Quanto à avaliação de 

desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que a 

autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 

3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Assim, não tendo o réu 

realizado o processo de avaliação da servidora, aplica-se o disposto no 

referido dispositivo, especialmente por não ter o réu apresentado os 

motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal. Quanto 

à qualificação profissional, verifica-se que, embora a autora tenha 

pleiteado administrativamente o seu enquadramento em 2011, à época ela 

contava com apenas 116 horas de cursos, conforme documentos 
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contidos no Id. n. 12992971, de modo que não fazia jus à elevação para a 

classe B, tampouco para a C, uma vez que só concluiu ensino superior em 

17.10.2012, com bacharelado em Administração, pela Universidade Norte 

do Paraná – UNOPAR (Id. 12993052). De igual modo, verifica-se que a 

autora só concluiu os requisitos para elevação na classe D em 13.1.2014, 

quando finalmente concluiu 360 horas de curso de “Atualização” pelo 

“Damásio Educacional” (Id. 12993052). Desse modo, levando-se em conta 

que os requisitos previstos no art. 34 são cumulativos, o réu está com a 

razão quando diz que a autora não poderia ser elevada para a classe D 

por não ter preenchido todos os requisitos necessários, especialmente os 

da classe B, pois somente em 13.1.2014 ela completou as horas de curso 

necessárias (mais de 200h). Nesse raciocínio, a autora faz jus ao 

enquadramento para a classe B a partir de 13.1.2014, para a classe C a 

partir de 13.1.2016 e, por fim, para a classe D a partir de 13.1.2018. 

Quanto à sua elevação para o nível 6, tendo ela sido admitida em 1.7.2003, 

em 1.7.2006 ela completou mais 3 anos de serviço (II); em 1.7.2009 mais 3 

anos (III); em 1.7.2012 mais 3 anos (IV), em 1.7.2015 mais 3 anos (V) e, 

por fim, em 1.7.2018 mais 3 anos (VI), de modo que à época da 

propositura da ação, em 2.5.2018, ela só havia alcançado direito de 

elevação para o nível 5, o que não impede, por óbvio, o seu 

enquadramento no nível 6, a partir de 1.7.2018. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” 

proposta por Maria Anselma de Castro Enrique em face do Município de 

Várzea Grande, condenando este a realizar o enquadramento da 

servidora no nível 5, a partir de 1.7.2015, no nível 6 a partir de 1.7.2018 e 

na classe B a partir de 13.1.2014, na classe C a partir de 13.1.2016 e na 

classe D a partir de 13.1.2018, sem prejuízo de futuras promoções, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento 

em que deveria ter sido promovida, nos moldes do art. 32 e seguintes da 

Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes 

vencidas, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[1]. Considerando que a autora decaiu de parte 

considerável do pedido (verbas retroativas a maio de 2011), cabe aplicar 

aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, 

do CPC, a ser suportado na proporção de 20% pela parte autora e 80% 

pela parte ré. Suspendo, porém a cobrança em relação à autora por ser 

beneficiária da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 do STJ). Havendo interposição de recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005244-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, I) Cuida-se de “Ação de Concessão de Benefício Assistencial c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars” proposta por 

DAVINA MARIA DOS SANTOS, em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, autarquia federal, qualificada nos autos, na qual se 

objetiva, em síntese, a implantação do benefício, mantendo-o até o 

julgamento final da demanda. Relata-se que a autora é portadora de 

“esquizofrenia paraóide (CID 10 – F20.0)”, não reunindo, assim, condições 

para trabalhar e, consequentemente, para prover o próprio sustento ou de 

tê-lo provido por sua família. Pede-se, assim, a concessão da antecipação 

de tutela, a fim de que o benefício seja implantado e mantido até o final da 

demanda. O pedido veio acompanhado de alguns documentos. É o 

relatório. Decido. Prevê o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), que 

a tutela de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave ou 

irreparável enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste. 

Verifica-se, porém, que não consta nos autos qualquer documento hábil a 

demonstrar o risco de prejuízo caso o benefício seja concedido apenas ao 

final da demanda. Diante do exposto, não evidenciada a urgência do caso, 

com fulcro no art. 294 do CPC, indefiro a tutela provisória. Defiro a 

gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) Considerando o 

Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante à prova pericial em 

ações previdenciárias, determino, desde logo, a realização de prova 

pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. João 

Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no Sistema AJC/CJF 

(Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar eventual 

deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os quesitos do 

INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, enquanto que 

da parte autora já foram especificados na inicial, podendo, porém, as 

partes apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, art. 465, 

CPC). Deverá o senhor 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 

10 dias após realização da perícia. Quanto aos honorários periciais, 

assinalo que, de acordo com a Resolução n. 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de 

profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, 

curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência 

judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal 

delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes, 

observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo da 

referida resolução, podendo, o magistrado, em situações excepcionais, 

mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o limite de três 

vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 (duzentos reais). No 

caso em estudo, flagrante é a verificação da excepcionalidade referida 

acima, visualizada no grau de especialização do Sr. Perito, na 

complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes e à 

prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade do caso ora 

reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o disposto no 

inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a aplicação da 

Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo para o dia 31 de 

outubro de 2018, a partir das 13h30min, nas dependências deste Fórum, 

mais precisamente na sala de convivência, a realização do ato, devendo 

ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais assistentes 

técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora deverá 

trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, 

para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 dias 

contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes técnicos 

acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos honorários 

periciais através do AJC/CJF referido acima. Aportando aos autos o laudo 

pericial, cite-se o INSS dos termos da ação e do referido laudo para, 

querendo, contestá-los. 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). Cientifique-se o Sr. Perito sobre o teor desta 

decisão. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1008254-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESPERDIVINA DE CARVALHO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, MARIA ESPERDIVINA DE CARVALHO SOARES, qualificada nos 

autos, propôs “Ação de Concessão de Benefício Previdenciário – 

Aposentadoria por Idade Rural”, em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira, requerendo a implantação do benefício. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. Depois de contestado o pleito e 

designada a audiência de instrução, a autora informa ter concebido o 

benefício pelas vias administrativas, pugnando pela extinção do feito. 

Intimado acerca do pedido, o réu apenas registrou sua ciência. É a síntese 

do necessário. Decido. Diante da manifesta desistência da ação 

expressada na petição de Id. 14557578 e por não ter o réu demonstrado 

discordância com o pedido, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência e declaro extinto este feito sem 

resolução do mérito. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da causa e o tempo exigido para o 

serviço do profissional. Suspendo, porém, a cobrança, pelo período de 5 

(cinco) anos por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, conforme 

prevê o art. 98, §3º, do CPC. Processo não sujeito ao reexame necessário 

de sentença, com fundamento no art. 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000913-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO MATTOS DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos a sua 

ficha funcional, contendo a atual classe e nível em que se encontra. 

Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000913-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO MATTOS DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos a sua 

ficha funcional, contendo a atual classe e nível em que se encontra. 

Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 307067 Nr: 2911-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON BATISTA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

DELCIDES SILVEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Patrícia Barros Dorileo 

- OAB:14354, LILIAN V. M. PAGLIARINI E SOUZA - OAB:OAB/MT 8.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar as execuções, 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.: 323668 Nr: 20056-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 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.: 297734 Nr: 18189-23.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDO NUNES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:OAB-MT 10137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se conforme pleiteado em petição de fl. 233, intimando-se a parte 

executada por meio de carga dos autos. Após, decorrido o prazo para 

manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 304042 Nr: 24992-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDILÚCIA DA SILVA, MARIA RITA DA SILVA 

RODRIGUES, KATIA MACHADO DA SILVA, MEIRE LUCY FORTES, ELOISE 

LUIZ TEIXEIRA DELGADO, ABSAIR JOSIANE DA SILVA E SILVA, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO DE MATO 

GROSSO - SINTEP SUBSEDE, VERÔNICA MARIA METELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, os cálculos de 

fls. 316-318, expeça-se as correspondentes ordens requisitória.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias
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 Cod. Proc.: 425653 Nr: 24958-42.2015.811.0002

 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: MARIA ELIZIA SANABRIA ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:9.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na 

Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo 

graus e pede a redução para R$ 300,00 (trezentos reais).

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais), ficando, assim, homologada a proposta de fls. 282-283 para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, determino 

seja intimado o ente público municipal para o depósito integral do valor, 

bem como para juntar aos autos os documentos solicitados pelo Sr. Perito, 

no prazo de 10 dias. Depositado o valor, transfira-se 50% (cinquenta por 

cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, intimando-se, após, este, 

para indicar data, hora e local para o início dos trabalhos periciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 272122 Nr: 13555-18.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORVANDO FRANCISCO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODETE VIEIRA FERNANDES DA 

SILVA - OAB:MT 8.354 B

 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.: 299392 Nr: 19993-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANILO MARCIO POMPEU DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A despeito das alegações do executado de que os cálculos deveriam ter 

sido elaborados pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme Provimento n. 

11/2017-CM, cumpre esclarecer que a ordem requisitória foi expedida 

muito antes da vigência do referido provimento e desde então o executado 

vem protelando o pagamento, de maneira que seus argumentos mais uma 

vez não merecem guarida.

 Assim, indefiro o pedido retro e, por conseguinte, homologo, para surta os 

jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 159, proceda-se ao bloqueio de 

valores, conforme já determinado as fls. 131 e 156.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 428205 Nr: 26383-07.2015.811.0002

 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: MATEUS RODRIGUES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409, RODRIGO BRANDAO CORREA - OAB:MT 16.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte ré acerca do pedido retro, com prazo de 15 (quinze) 

dias para manifestação. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 315007 Nr: 11307-11.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA PAULA RESENDE FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE AUGUSTO 

MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Vistos.

 Tendo em vista que o comprovante de depósito efetuado pelo executado 

é de 2.5.2016, determino seja oficiada à Central de Precatórios, a fim de se 

obter informações acerca do pagamento da ordem requisitória. Obtidas as 

informações, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 336501 Nr: 4931-72.2014.811.0002

 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: DENIZE ROSA DE MORAES, Joaquim Bento Leite, 

MIGUELITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 À parte autora para, em 15 (quinze) dias, executar a sentença, 

observando a norma contida no art. 535, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 388240 Nr: 4242-91.2015.811.0002

 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: LUDMILA ROSALIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236, ROSANA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - 

OAB:MT 9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 
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de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na 

Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo 

graus e pede a redução para R$ 300,00 (trezentos reais).

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais), ficando, assim, homologada a proposta de fls. 188-189 para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, determino 

seja intimado o ente público municipal para o depósito integral do valor, no 

prazo de 10 dias. Depositado o valor, transfira-se 50% (cinquenta por 

cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, intimando-se, após, este, 

para indicar data, hora e local para o início dos trabalhos periciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 270842 Nr: 11204-72.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELLITON ROBERTO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA ESTEVES MATSUBARA 

SANCHES - OAB:11.360 OAB/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, ordenando, com fulcro no art. 40 da Lei 6.830/80, o 

arquivamento provisório do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com baixa 

no relatório estatístico até eventual manifestação, esclarecendo que 

imediatamente ao término desse período, iniciará o prazo da prescrição 

quinquenal (art. 40, § 2º, da referida lei), independentemente de nova 

intimação.

Proceda-se à liberação da restrição veicular realizada a fl. 37.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 244139 Nr: 16776-43.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIR MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - OAB:MT 

6240

 Vistos,

Com fulcro no art. 437, § 1º, do CPC, determino seja intimada a parte 

contrária acerca dos documentos carreados com a peça retro, em 15 

dias. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 258412 Nr: 16445-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, 

procedo ao juízo de retratação da decisão objeto do recurso de agravo de 

instrumento de fls. 175-182, salientando que os argumentos sustentados 

pela parte agravante não são aptos a desconstituir a decisão atacada.

 Desse modo, mantenho-a por seus próprios fundamentos. Aguardem-se 

os autos em secretaria até a decisão dos recursos interpostos pelas 

partes.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 411470 Nr: 17452-15.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERYNE GUARIM STROBEL FRANSOSI, ADILSON LUIS 

DA COSTA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando 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, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. BENTO 

CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 1.940/0-2, 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.: 385761 Nr: 2490-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DOS SANTOS NEVES, REGINA MARTA GOMES, 

RUBINALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se novamente o Estado de Mato Grosso, por carga, a fim de que 

efetue o depósito da verba honorária pericial, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de bloqueio de verbas em contas públicas. Decorrido em branco 

o prazo, conclusos para constrição.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 406190 Nr: 14646-07.2015.811.0002

 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: EUZENIR TELES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de 

Cobrança intentada por Euzenir Teles de Menezes em face do Município 

de Várzea Grande e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores 

Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG, a fim de condenar estes ao 

pagamento dos valores correspondentes ao salário-família do período de 

dezembro/2014 a março/2015, declarando, assim, extinto o feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E a 

partir do vencimento de cada obrigação, e juros de mora pela 

remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação 

(Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018 – Tema 905).Condeno os requeridos ao pagamento de 

honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 

§ 8º, do CPC, levando-se em conta o irrisório proveito econômico, a 

natureza da demanda, o bom trabalho realizado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço.Quanto às custas processuais, 

segundo prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a Fazenda 

Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, 

exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da 

gratuidade da justiça.A decisão não está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que a condenação não ultrapassa 100 (cem) 

salários mínimos (art. 496, § 3º, III, CPC).Transitada em julgado, à parte 

autora para, querendo, executar a sentença no prazo de 15 (quinze) 

dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 340001 Nr: 7964-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZILENE PAULA DE MORAES, BENE GONÇALVES DE 

CAMPOS, JOSÉ BRAZ MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido é extremamente excessivo, em razão 

dos inúmeros processos que serão periciados, enfatizando que a perícia 

demandará a verificação de informações de valores que serão fornecidos 

pela municipalidade, devendo o valor pretendido ser fixado por processo e 

não por demandante.

Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal, 

por se resumir em argumentos despidos de provas, uma vez que a sua 

assertiva não se baseou em nenhum documento técnico ou qualquer outra 

justificativa que aponte para a alegada excessividade do valor proposto, 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais, com análise de 

documentos individuais que, de fato, serão fornecidos pelo Município por 

ser ele o detentor de tais informações.

Ressalte-se que o fato de haver inúmeros processos a serem periciados, 

alguns com vários autores, em nada diminui os trabalhos do Sr. Perito, uma 

vez que se trata de pessoas e documentos peculiares a cada cargo e 

categoria profissional, o que exige, inevitavelmente, análise individual de 

cada autor e seus respectivos documentos, o que demandará tempo e 

cuidado, reputando, assim, justo o valor pretendido.

Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais) por autor, ficando, assim, homologada a proposta de fls. 

247-248, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, determino seja intimado o ente público municipal para o 

depósito integral do valor, bem como para juntar aos autos os documentos 

solicitados pelo Sr. Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, 

transfira-se 50% (cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. 

Perito, intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início 

dos trabalhos periciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 547011 Nr: 13545-27.2018.811.0002

 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: MODESTO MARTINELLI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Cuida-se de “Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de 

Tutela de Urgência” ajuizada por MODESTO MARTINELLI NETO, (...).É o 

relatório.Decido.Para a concessão da medida prevista no art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de 

natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de 

verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo.Dos documentos que instruem a 

inicial e da certidão de dívida ativa que fundamenta a execução fiscal em 

apenso, observa-se que o requerente foi multado porque transportava 

madeira em tora sem licença da autoridade competente para todo o tempo 

da viagem empreendida, concluindo-se, disso, numa análise preliminar, 

não ter havido qualquer ilicitude na conduta dos fiscais federais do 

IBAMA. Por outro lado, observa-se que o requerente foi contratado pela 

empresa Berneck Aglomerados S/A para atuar como motorista em 

30.9.2003 (fl. 6), evidenciando-se, assim, indícios de que, quando foi 

abordado pelos fiscais encontrava-se a serviço da empresa, o que 

caracterizaria sua ilegitimidade, conforme sustenta. Contudo, a efetiva 

comprovação desse fato exige dilação probatória.Não restando, pois, 

evidenciada, extreme de dúvidas, a probabilidade do direito, tampouco o 

perigo da demora, já que nenhum documento foi juntado aos autos acerca 

do noticiado protesto e de inscrição do nome do requerente no CADIN, 

indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, ordenando seja citado o 

requerido para, querendo, contestar o pleito.Defiro a gratuidade da justiça 

nos moldes pleiteados (art. 98, CPC).Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247920 Nr: 7604-77.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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:

 Vistos.

 Cumpra-se conforme ordenado no segundo parágrafo da sentença de fl. 

148-v.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 280417 Nr: 24340-39.2011.811.0002

 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: NAIR LUZIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 À Contadoria judicial para conferência do cálculo de fls. 118-119, a fim de 

se apurar se, de fato, a atualização está de acordo com os critérios 
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utilizados no cálculo de fls. 78-79, fixando-se o prazo de 5 (cinco) dias. 

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 381822 Nr: 28127-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DA COSTA MORAIS, GRAZIELA 

CHRISTINE MARQUES DE ARRUDA, IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO, 

MARIA IVONE DOS SANTOS, GUIOMAR PERSOSO, MARIA LUZIA DIAS, 

NEWTON GONÇALVES FERREIRA, MARIA LOUZENIL GONÇALVES DO 

NASCIMENTO, SOLIZES LUIZA VICUNÃ SOUZA, MARIA ROSARIA ROA, 

PATRICIA FERREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando 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, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, 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.: 203730 Nr: 13912-37.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSEFA SOARES FERRREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, JOSÉ CARLOS FREITAS MARTINS, INDUSTRIAL EVENTOS LTDA, 

RICARDO MALDONADO CESPEDES, JACKSON KOHLHASE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT, SELMA GESTAL 

PAES - OAB:OAB/MT16.347-A

 Vistos.

 Intime-se o Município de Várzea Grande para, em 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre a petição retro. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 286634 Nr: 5883-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ODINÉZIO CUSTÓDIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9134, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 180, 

expeça-se a correspondente ordem requisitória.

 Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003407-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SERRAGLIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI BARBOSA DE PINHO (IMPETRADO)

ASSESSORA PEDAGÓGICA DE VÁRZEA GRANDE SRA. SARA VITALINO 

DE SOUZA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003407-81.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: ESTER SERRAGLIO 

IMPETRADO: ASSESSORA PEDAGÓGICA DE VÁRZEA GRANDE SRA. 

SARA VITALINO DE SOUZA, SIRLEI BARBOSA DE PINHO Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ESTER SERRAGLIO 

em face da sentença ID 14527754, alegando haver à existência de 

obscuridade e erro material na decisão proferida em Mandado de 

Segurança, objetivando a alterar o fundamento da sentença, afastando a 

incidência de decadência, ante a impetração do Mandado de Segurança 

dentro do prazo legal, na data de 27/04/2018. Aduz que completamente 

dissociado do feito a atribuição da data de 26/07/2018 como sendo a data 

da distribuição desta ação, posto que estes autos foram distribuídos em 

27/04/2018, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias previstos para 

impetração de Mandado de Segurança. Assevera que na data de 

17/05/2018, houve despacho postergando a análise do pedido liminar para 

após a prestação de informações pela autoridade coatora. Informações 

prestadas. É o relato. Fundamento. Decido. A Impetrada SIRLEI BARBOSA 

DE PINHO alegou em sede de preliminar a intempestividade do writ (art. 23 

da Lei 12.016/09 e ilegitimidade passiva. As preliminares arguidas não 

merecem acolhimento, vez que a tempestividade se faz presente, pois a 

data da distribuição do writ se deu em 27/04/2018, ou seja, dentro do 

prazo de 120 (cento e vinte) dias previstos, bem como não há ilegitimidade 

dos Impetrados, por estarem como autoridade coatora no deslinde dos 

fatos. Assim, rejeito as preliminares arguidas. Conforme dispõe o artigo 

1.022 do Novel Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Conheço dos embargos, 

por sua tempestividade, e acolho-os, visto que, realmente houve erro 

material em relação à data, pois, como se vê diante da documentação 

juntada, o marco final para impetrar o mandamus seria no dia 17/05/2018 e 

não 26/07/2018, como na sentença prolatada. Ademais, a data do 

protocolo da ação se deu em 27/04/2018 (ID 12915819), portanto, dentro 

do prazo. DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO Nos termos da doutrina 

administrativa compreende-se a licença como o direito de ausência ao 

serviço ou à repartição pelo servidor público, a qual pode ser ou não 

remunerada, com prazo certo ou indeterminado, a pedido ou não do 

servidor. A licença prêmio concedida à solicitante foi por razão da 

assiduidade, a qual é regulada pela IN nº 04/94 federal que é aplicável pelo 

Estado de Mato Grosso. A licença prêmio por assiduidade é aquela que 

trata o art. 87, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis (Lei 
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nº 8.112/90): (...) a qual será concedida ao servidor que completar cinco 

anos ininterruptos de exercício em cargo efetivo de serviço público 

federal. Sendo que a respectiva deverá ser, nos termos do item 2.1, “ser 

gozada de uma só vez ou parceladamente, em dois ou três períodos, 

sendo que nenhum desses períodos poderá ser inferior a 30 (trinta) dias 

consecutivos”. No âmbito estadual, embora haja aplicação da IN Federal nº 

04/94, há legislação específica do ente federativo que dispõe sobre o 

gozo da respectiva licença, a qual se encontra disciplinada no Decreto nº 

3.621/04. A fim de definir o prazo de gozo e dos requisitos para 

implementação da respectiva licença, disserta o art. 2º da respectiva 

norma que “o servidor público estadual terá direito, como prêmio de 

assiduidade, a 90 (noventa) dias de licença em cada período de 05 (cinco) 

anos de exercício ininterrupto, observado o que dispõe o art. 110 da Lei 

Complementar nº 04/90”. Assim, é possível a concessão desta modalidade 

de licença se: a) For servidor público estadual; b) Ficar comprovado que o 

solicitante contém um período de 05 (cinco) anos de exercício 

ininterruptos. No caso em testilha não foi contabilizado em favor da 

Impetrante pontuação por frequência no exercício de sala do professor, 

porque estava em gozo de licença prêmio, não participando da formação 

continuada no período da licença que era um prêmio por assiduidade. 

Vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, verbis: MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO. 

SUSPENSÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DE LICENÇA PRÊMIO POR 

ASSIDUIDADE. ILEGALIDADE. PERÍODO DE AFASTAMENTO 

CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 

Sendo o pagamento do Prêmio de Desempenho Fazendário consequência 

tão-somente do efetivo desempenho das atribuições do cargo efetivo de 

auditor fiscal, constitui tal verba parcela integrante da sua remuneração 

permanente, devendo ser paga durante o gozo da licença prêmio, uma vez 

que este é considerado tempo de efetivo exercício, ex vi do 118, XI, “d” do 

Estatuto do Servidor Público Civil do Estado da Bahia e do artigo 41, XXVIII, 

da Constituição Estadual. Reiteradas jurisprudências desta própria Corte. 

Segurança concedida. (TJBA – MS: 00666572320118050001 BA 

0066657-23.2011.8.05.0001, Relator: Maria do Socorro Barreto Santiago, 

Data de Julgamento: 19/04/2012, Seção Cível de Direito Público, Data 

Publicação: 17/11/2012). Com efeito, podemos observar que o tempo de 

gozo de licença prêmio por assiduidade é contabilizado como período de 

efetivo exercício, sendo um direito da Impetrante, não podendo ser 

prejudicada no seu labor pelo gozo, controverso e ilegal demonstrar ser o 

ato administrativo que negou a pontuação por assiduidade. Ademais, 

passa-se a explicar a completa ausência de fundamento jurídico para 

exigir que servidores em gozo de licença prêmio participem de formação 

continuada, destacando-se a violação da Lei Complementar 50/98, bem 

como é nulo, ante a flagrante ausência de motivação administrativa. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU. DECRETO 

MUNICIPAL QUE CONCEDEU EXTENSÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 

PROFESSORA MUNICIPAL, DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. 

ANULAÇÃO POR DECRETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO 

IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO DE ANULAÇÃO. MOTIVOS 

EXPLICITADOS DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO QUE INTEGRE A MOTIVAÇÃO DO ATO. 

ANULAÇÃO QUE NÃO PRESCINDE DA PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PRESCINDE DA PRÉVIA 

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO QUE ATINGE INTERESSES 

INDIVIDUAIS. NULIDADE DO ATO IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A motivação dos atos deve ser 

considerada como um verdadeiro princípio administrativo, visto que, 

mesmo não estando expresso na Constituição enquanto tal, encontra 

fundamento no princípio da transparência da Administração Pública, que 

deriva diretamente do princípio da publicidade, sendo essencial para 

assegurar o efetivo controle da Administração. DIANTE DISSO NÃO HÁ 

QUE SE ADMITIR A EXISTÊNCIA DE ATO QUE LIMITE DIREITOS OU AFETE 

INTERESSES DE PARTICULARES QUE NÃO ESTEJA ACOMPANHADO DA 

IDÔNEA MOTIVAÇÃO. (...) TJBA – Recurso Conhecido e Provido. 

Segurança Concedida. (Apelação 0000170-97.2013.8.05.0196, Relator: 

Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 

25/02/2016). Entendimento do TJMT, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO. 

SINGELO DESPACHO MANUSCRITO NÃO PUBLICADO. AUSÊNCIA DE 

FORMA, MOTIVO, MOTIVAÇÃO E DE REQUISITO DE EFICÁCIA – NULIDADE 

DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO. É nulo o ato 

administrativo desvestido de forma, que determina a remoção de servidor 

público sem a devida motivação e demais requisitos de eficácia do ato 

administrativo. (Ap. 133443/2012, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira 

Câmara Cível, Julgado em 20/05/2014, Publicado DJE 29/05/2014). Ante o 

exposto, recebo os presentes Embargos de Declaração por serem 

tempestivos e no mérito julgo procedente, para alterar o fundamento da 

sentença de ID 14527754, afastando a incidência da decadência, ante a 

impetração do Mandado de Segurança no prazo legal, na data de 

27/04/2018, pelo que concedo a liminar invocada no presente mandamus, 

para que as autoridades coatoras procedam a nulidade da contagem de 

pontos da Impetrante, para o ano letivo de 2018, realizando-se nova 

contagem de pontos e atribuição de sala, de forma que sejam atribuídos os 

pontos referentes á formação continuada pela Comissão de Atribuição, 

nos termos da Lei Complementar 50/98, que estabelece o gozo de licença 

prêmio como efetivo exercício de trabalho, nos termos do art. 7º da Lei nº 

12.016/2009, pelos fatos e fundamentos acima esposados. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 8 de agosto de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005842-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro o pedido de ID n.º14599884. Expeça-se o necessário 

com a brevidade que o caso requer.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 304666 Nr: 282-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECY LUIS DA SILVA - 

OAB:14228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se a parte autora acerca da petição de fls. 90/97, no prazo 

legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 454128 Nr: 13708-75.2016.811.0002

 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: NELSON BENEDITO DE CAMPOS CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de 

NELSON BENEDITO DE CAMPOS CURADO, nas Classes e Anos descritos 

no item 12 da inicial, com efeito retroativo à data em que nasceu o direito à 

promoção (10/06/2005), ou seja, em relação ao período de 05 (cinco) anos 

anteriores a impetração do mandado de segurança, para todos os efeitos 

legais, bem como condeno o Requerido ao pagamento das diferenças nos 

vencimentos da Requerente (reflexos do coeficiente da promoção no 

salário base, adicional por tempo de serviço, incorporação, gratificação, 

13º salário e férias, com a inclusão dos coeficientes específicos da 

promoção a que faz jus, nos termos da Lei nº 2.361/2001. O referido valor 

deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que deveria ser 

pago o adicional e acrescido de juros legais – “fixados no percentual de 

6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento 
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de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, quando a 

ação for proposta após o início da vigência da Medida Provisória 

2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97” - estes 

devidos a partir da citação, até a data do efetivo pagamento. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Novel Código de Processo Civil.Processo isento 

de custas e despesas processuais.Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.Após, à Superior 

Instancia para o reexame necessário da sentença.Transitada em julgado, 

à parte autora para, no prazo legal, executar a sentença.Custas “ex 

lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 200782 Nr: 11394-74.2007.811.0002

 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: ALDA EDITE BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA SCALIANTE 

FOGOLIN - OAB:4874/MT, TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - 

OAB:MT-5725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Manifestem-se as partes acerca do cálculo de fl.215 referente aos 

honorários periciais.

Verifico até a presente data, os autos não fora emcaminhado a contadoria 

para liquidação de sentença conforme determinado fl.175.

Portanto, remetam-se os autos a contadoria judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 281557 Nr: 277-13.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO NOVAES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o autor para manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 261084 Nr: 1938-61.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FERNANDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Lopes de Araujo 

Junior - OAB:4.102, Juliany Criusthina Fernandes - OAB:14.651

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa às fls. 06/08.

A parte exequente informou a quitação dos débitos fiscais referentes às 

inscrições imobiliárias nº 301.209.0078.0001.03.001, imóvel nº 49970 

exercício 2009 e a inscrição imobiliária nº 302.087.0022.0001.06.001 

imóvel nº 54766 exercícios 2006 e 2009, bem como pugnou pela 

expedição de alvará referente honorários advocatícios (fls. 120/121).

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação. 

Ademais, compulsando os autos verifico o bloqueio judicial às fls. 74/75.

 Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Determino a expedição de alvará com a devida transferência do valor 

penhorado de R$ 378,03 (trezentos e setenta e oito reais e três centavos) 

para a conta corrente do Fundo da Procuradoria Geral: Banco do Brasil – 

Agência: 2764-2 Conta Corrente 57.315-9 – CNPJ: 15.696.021/0001-60.

 De mais a mais, que seja liberado o valor remanescente bloqueado na 

conta do executado.

 Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 501622 Nr: 14595-25.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADC, EPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANILSON MIGUEL DE 

SOUZA AMORIM - OAB:24800/O, Makeiby Fonseca - OAB:24453

 Intimar os advogados Makeiby Fonseca (OAB/MT 24.453-O)e Evanilson 

Miguel de Souza Amorim (OAB/MT 24.800-O), constituídos pelo acusado 

Alexsandro Alves da Costa, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

suas alegações finais, por memoiriais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 531428 Nr: 5141-84.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER TAQUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

apresentar DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 524334 Nr: 936-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNILSON MARTINS DOS SANTOS, GILVAN 

GONÇALVES DA MOTA, RONIEL SEBASTIÃO LEMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CLAUDIONEI DE 

FRANÇA - OAB:22664-O, VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:20399/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, MARCELO CLAUDIONEI DE FRANÇA - 

OAB:22664-O, VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:20399/O

 Pelo exposto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e 

art.386, incisos IV e VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e 

ABSOLVO RONIEL SEBASTIÃO LEMES DA COSTA, brasileiro, natural de 

Rosário Oeste/MT, nascido aos 20/01/1989, filho de André Silva da Costa 

e Sueli Silva da Costa, GILVAN GONÇALVES DA MOTA, brasileiro, natural 

de Sobradinho/DF, nascido aos 03/09/1977, filho de Adolfo Gonçalves 

Rodrigues e Maria dos Santos Mota e ODNILSON MARTINS DOS SANTOS, 
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brasileiro, natural de Acorizal/MT, nascido aos 24/01/1982, filho de Luiz 

José dos Santos e Nirta Martins dos Santos.Restituam-se aos Réus os 

objetos apreendidos, mediante termo nos autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 30 de julho de 2018.MARILZA 

APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 533594 Nr: 6340-44.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY GUZMAN GOMEZ, JORGE NEGRETE 

GUZMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FEREIRA - OAB:MT 11246

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR os 

réus:NANCY GUZMAN GOMEZ, ..., nas penas do art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990 c/c art. 61, 

I, do Código Penal.JORGE NEGRETE GUZMAN, suficientemente qualificado 

nos autos, nas penas do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 c/c art. 65, III, 

“d”, do Código Penal.Passo a dosar as penas -Da ré NANCY –..... 

encontrando o montante de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) 

dias multa.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição 

ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.Em razão da 

reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da 

pena (CP, art. 33, § 2º, “b”)...Do réu JORGE -....Nos termos do art. 33, § 4° 

da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), justificando tal 

patamar em função da quantidade significativa da droga (3.211.93kg) de 

MACONHA, encontrando a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de 

reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias multa.Inexistindo nos autos 

quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a 

definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime semiaberto para o início 

do cumprimento da pena....Persistentes os pressupostos e circunstâncias 

da prisão preventiva em relação a ré NANCY, restando evidentes no feito 

materialidade e autoria, além de pender contra ela condenação transitada 

em julgado por crime de tráfico de drogas, o que revela, concretamente, a 

reiteração criminosa a por em risco a ordem pública, bem como em se 

tratando de conduta hedionda, deverá ela aguardar presa o julgamento de 

eventual recurso.Oficie-se ao Diretor do Presídio onde se encontra presa 

a ré NANCY GUZMAN GOMEZ, informando da presente sentença.Tendo 

em conta a pena e regime aplicados, defiro ao réu JORGE NEGRETE 

GUZMAN o direito de aguardar em liberdade pelo trânsito em 

julgado.Expeça-se alvará de soltura.Decorrido o prazo de cinco dias da 

expedição da ordem de soltura, voltem-me para verificação do 

cumprimento..Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 499890 Nr: 13691-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYNARA TOLEDO DE OLIVEIRA, RUI 

JEVERSON DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617

 Vistos etc.

 Ante a decisão de fls. 310 dou por prejudicado o pedido de fls. 387/394.

Não obstante o meirinho não ter localizado o endereço do acusado José 

Carlos Jaques, conforme certidão de fls. 386, verifico que às fls. 147, a 

advogada particular juntou procuração nos autos, apresentando defesa 

prévia às fls. 275/277, postergando a defesa do mérito para fase 

oportuna. Já os acusados Rui Jeverson de Oliveira e Raynara Toledo de 

Oliveira foram notificados pessoalmente respectivamente às fls. 270/271 e 

104, apresentando defesas por meio de advogadas constituídas 

(procurações fls. 116 e 156) às fls. 113/115 e 270/271.

 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 José Carlos Jaques, Rui 

Jeverson de Oliveira e Raynara Toledo de Oliveira.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de outubro de 2018, às 15h30min.

Citem-se e intimem-se os acusados, intimando-se ainda as advogadas 

constituídas e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 533300 Nr: 6175-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYVIANE AGNES DE ARRUDA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.928A

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR a ré DEYVIANE 

AGNES DE ARRUDA NASCIMENTO, ..., nas penas do art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990.Passo a 

dosar a pena –Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são 

favoráveis a ré: a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta 

social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias e as 

consequências, o comportamento e a natureza da droga, já que não há 

nos autos nada que revele o contrário.A quantidade significativa da droga, 

que deveria ser aqui considerada como critério de recrudescimento da 

pena base, não o será, uma vez que utilizada como fundamento para 

negar o benefício do privilégio, evitando-se a dupla valoração.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 500 (quinhentos) dias 

multa.Não há atenuantes nem agravantes.Inexistindo nos autos quaisquer 

causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos 

moldes acima.Estabeleço em regime semiaberto para o início do 

cumprimento da pena.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do 

valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica da ré, nos 

termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 

11.343/06.Condeno a ré ao pagamento das custas processuais.Após o 

trânsito em julgado, transfiram-se os objetos apreendidos às fls. 19, dos 

quais dou perdimento, ao CONESD, para alienação e posterior 

transferência dos fundos ao FUNAD.Após o trânsito em julgado, 

lancem-se o nome da ré no rol dos culpados.Ainda, após o trânsito em 

julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de informação, 

Secretarias de Segurança, TRE, etc…Ocorrendo a confirmação desta, 

pela segunda instância, expeça-se o executivo de pena.Revogo a prisão 

domiciliar da ré. Expeça-se alvará de soltura...Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 543531 Nr: 11557-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCIA ANGELICA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI GRAMINHO FRIGERI - 

OAB:25.128/MT, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição do veículo TOYOTA LAND CRUISER 

PRADO, placa ABA-6003, cor preta, CHASSI: JTEBY25J950029411, 

formulado pela requerente LÚCIA ANGÉLICA PEREIRA DA SILVA (fls. 

02/04 acompanhado dos documentos de fls. 05/40).

O Ministério Público opinou pelo cumprimento do acórdão de fls. 25 que 

afastou o perdimento do veículo TOYOTA LAND CRUISER PRADO, placa 

ABA-6003, cor preta, CHASSI: JTEBY25J950029411, devendo referido 

veículo ser restituído a requerente (fls. 41).

Decido.

Pelo que se observa a Segunda Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça 

no julgamento da Apelação nº 4298/2018, afastou o perdimento do 
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automóvel TOYOTA LAND CRUISER PRADO, placa ABA-6003, cor preta, 

CHASSI: JTEBY25J950029411, ante a insuficiência de provas acerca de 

sua utilização habitual para a venda de entorpecentes, determinando a 

restituição do veículo a requerente, conforme relatório de fls. 08/24 e 

acordão de fls. 25.

À vista do exposto, determino a devolução do veículo TOYOTA LAND 

CRUISER PRADO, placa ABA-6003, cor preta, CHASSI: 

JTEBY25J950029411 a requerente, mediante as cautelas de praxe.

Junte-se cópia deste procedimento na Ação Penal nº 

6972-07.2017.811.0002 – Código 488109 e após arquivem-se este 

procedimento com as cautelas de praxe.

Ciência ao MP.

Int.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460490 Nr: 16725-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYTON PEREIRA GASQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - USAR ESTE - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NAYTON PEREIRA GASQUER, Cpf: 

00565265121, Rg: 1572527-8, Filiação: José Laenes Gasquer Vicentin e 

de Maria Helena Pereira, data de nascimento: 13/10/1984, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, cobrador de transporte, Telefone 

9279-8618//9216.5028. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o 

acusado NAYTON PEREIRA GASQUER, suficientemente qualificado nos 

autos, da imputação que lhe é irrogada, nos termos dos artigos 155 e 386, 

VII do Código de Processo Penal, determinado desde já as respectivas 

baixas após o trânsito em julgado.Ainda após o trânsito em julgado, 

oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida.Publique-se. Registre-se.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, Arianny Aparecida 

Laura de Deus Barros, digitei.

Várzea Grande, 09 de julho de 2018

Monica Aparecida Zangrossi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440327 Nr: 6940-36.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBENE FERREIRA DA COSTA, ANDERSON 

JOSE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - USAR ESTE - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON JOSE DE MORAES, Rg: 

21439010, Filiação: Izabel Eda de Souza e Sabino Libano de Moraes, data 

de nascimento: 18/02/1983, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. 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. O réu terá o prazo de 10 (dez) dias para manifestar se 

há interesse em recorrer da sentença.

Sentença: AUTOS Nº 6940-36.2016.811.0002 – ID. 440327AUTOR:O 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.RÉU:ANDERSON JOSÉ DE 

MORAES.SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público 

com atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que 

juntou, ofertou denúncia contra os réus pelo cometimento, em tese, do 

crime de tráfico ilícito de entorpecente tipificado no art. 33, caput, da Lei 

11.343/06.A denúncia narra que no dia 07 de março de 2016, por volta 

das 15h50, Policiais Militares se depararam com o réu Anderson José de 

Moraes em frente a uma residência e realizaram a abordagem. Em revista 

pessoal, os agentes públicos encontram em seu poder um frasco de 

plástico com 02 (duas) “trouxas” de pasta base de cocaína e 01 (uma) de 

ácido bórico. Nesse comenos, os milicianos se deslocaram até a 

residência do imputado onde foram recebidos pela denunciada Silbene 

Ferreira da Costa que, ao perceber a presença polícia, tentou dispensar 

uma “trouxa” de maconha. Após, em diligências realizadas pela Delegacia 

Especializada de Repressão a entorpecentes, foi relatado por moradores 

e circunvizinhos que os réus comercializavam entorpecentes.Destaca a 

denúncia que o laudo pericial concluiu que as substâncias apreendidas 

apresentaram resultado positivo para o princípio ativo da cocaína e 

maconha, pesando 24,04g (vinte e quatro gramas e quatro centigramas) e 

4,24g (quatro gramas e vinte e quatro centigramas).Ao final, o Ministério 

Público pugna pela condenação e arrola testemunhas.Pelo despacho de 

fls. 87, deu-se prosseguimento ao feito. O réu Anderson José de Moraes 

foi notificado pessoalmente (fls. 102), enquanto a ré Silbene Ferreira da 

Costa foi notificada por edital (fls. 108). Ambos apresentaram Defesa 

Prévia por intermédio da Defensoria Pública às fls. 111/112. A denúncia foi 

recebida às fls. 115.Durante a instrução duas testemunhas foram 

inquiridas, restando prejudicado o interrogatório do réu Anderson José de 

Moraes, em razão da revelia. Com relação à ré Silbene Ferreira da Costa, 

o processo e o prazo prescricional foram suspensos, servindo a 

instrução como antecipação de prova, nos termos do art. 366 do CPP (fls. 

123/124 e 130/134).Em suas alegações finais o Ministério Público, 

entendendo não ter restado comprovadas a materialidade e autoria do 

tráfico, pugnou pela desclassificação do crime do art. 33, caput, da Lei 

11.343/06 para aquele do art. 28 da mesma Lei Antidrogas, no que foi 

secundado defesa em suas derradeiras falas (fls. 135/142).Então, 

v i e r a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . R e l a t a d o s ,  d e c i d o . D a 

materialidade.Realmente não há elementos suficientes a revelar a autoria 

do crime de tráfico, nos termos em que capitulado na inicial.O réu, ante a 

revelia, não foi ouvido em Juízo, porém, na fase administrativa afirmou ser 

apenas usuário e negou a traficância (fls. 17).A corré Silbene também não 

foi ouvida em juízo, mas no Inquérito disse que o réu não comercializava 

drogas, apenas era usuário de entorpecentes (fls. 16).As testemunhas 

José Valcir Fagundes e Jozilmo Silvério dos Santos, policiais militares que 

participaram da prisão do réu, afirmaram que encontraram as drogas com 

o réu e que, na verdade, haviam recebido informações de que aquela 

residência seria um local utilizado para o consumo de drogas 

(mídia).Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório coligido nos 

autos não é realmente suficiente para imputar a prática da mercancia 

espúria ao réu.De se lembrar, porém, que o réu, ao ser ouvido pela 

autoridade policial, confessou ser usuário de drogas (fls. 17).Diante disso, 

é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei 

11.343/06, a depender, evidentemente do julgamento do juízo competente, 

qual seja, o juizado especial criminal desta comarca.Pelo exposto, 

DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao réu ANDERSON 

JOSÉ DE MORAES, suficientemente qualificado nos autos, para outro não 

inserido na competência deste juízo, possivelmente do artigo 28, caput da 

lei 11.343/06.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do Código de 

Processo Penal, determino o encaminhamento de cópia integral do feito, 

após o trânsito em julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta 

Comarca, com as devidas baixas, antes.O feito deverá permanecer no 

arquivo provisório, com relação à corré Silbene Ferreira da 

Costa.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Várzea Grande, 26 

de outubro de 2017. Moacir Rogério TortatoJuiz 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, Juliana Gonçalves Lima, 

digitei.

Várzea Grande, 05 de junho de 2018

Monica Aparecida Zangrossi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 536495 Nr: 1346-02.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NASCIMENTO NETO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Antonio Nascimento Neto Filho Filiação: Antonio 

Nascimento Neto e Meire Garcia dos Santos, data de nascimento: 

02/06/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, 

Endereço: Rua Dep. Miguel Marcondes Em Frente Ao N. 1052, Bairro: 

Lagoa do Jacaré, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 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 Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA MARCOS DA COSTA FERREIRA OLIVEIRA COMO INCURSO 

NAS PENAS DO ART. 180, CAPU DO CODIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Instado o Ministério Público manifestou-se à fl. 61, pelo 

recebimento da denúncia; requereu ainda que se proceda à busca de 

informação junto à Secretaria de Justiça para verificar se o réu 

encontra-se preso em alguma unidade prisional do Estado. Em caso 

negativo, que se proceda à citação por edital. Recebo a denúncia de fl. 06 

em desfavor de Antonio Nascimento Neto Filho, qualificado nos autos, a 

qual imputa-lhe a prática do crime descrito no art. 309, da Lei n.º 

9.503/1997, pois contém as exposições necessárias, conforme dispõe o 

art. 41 do CPP. Quanto à existência do crime a materialidade está nos 

autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência de fls. 11 e s., Boletim de 

Ocorrência (fl. 12); quanto à autoria há indícios fortes pelos documentos 

juntados aos autos. Neste sentido, a materialidade está comprovada e há 

indícios de autoria. Uma vez que já fora tentada a intimação pessoal do 

réu, sem êxito consoante certidão de fl. 54v, não restando outro meio para 

citá-lo, vez que não constam dados de outros endereços do réu; assim 

sendo, proceda-se contato com a Superintendência de Administração 

Penitenciária da SEJUDH, buscando informações quanto a possível prisão 

do denunciado, visando localiza-lo. Caso resulte infrutífera a busca, 

determino que se expeça edital, com prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

citar e intimar o denunciado, inclusive para apresentar resposta à 

acusação, conforme determina o artigo 396 do CPP. Sendo negativa a 

resposta, ou transcorrendo o prazo estabelecido na Lei sem qualquer 

providência, fica desde já nomeado o Defensor Público para o patrocínio 

da defesa, consoante § 2º do art. 396-A do CPP. Depois de decorrido o 

prazo da citação por edital, conclusos. Expeça-se o necessário.

 Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 252385 Nr: 17380-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER ROSALIA SANTOS DA SILVA, 

PAULO HENRIQUE DA SILVA, ALMICAR DE BARROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938, BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - OAB:8938, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 561), EXPEÇAM-SE guias de 

execução definitivas, REMETENDO-AS à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518814 Nr: 23820-69.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CABSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANE ALVES BARREIRO SOUZA 

PAIVA, Rg: 22457739, Filiação: Leli Alves Barreiro e Phablo Ramon Souza 

Paiva, data de nascimento: 28/12/1995, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, convivente, do lar, Telefone 99202-5608. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para tomar conhecimento da decisão em anexo/abaixo transcrita que 

deferiu as medidas protetivas pleiteadas, alertando que em caso de 

descumprimento de alguma das medidas, o fato deverá ser comunicado a 

este juízo para que sejam tomadas as providências cabíveis. INTIMÁ-LA 

também para que, no caso de não possuir advogado constituído, 

compareça à Defensoria Pública, localizada na rua Governador Corrêa n° 

155, Centro Sul, Jd. Aeroporto- VG/MT(Fone: 3682-03-77/3682-03-86.), 

munida de todos os documentos de que dispuser para a comprovações de 

suas alegações e pedidos.

Despacho/Decisão: VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por CRISTIANE ALVES BARREIRO SOUZA PAIVA, 

nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, 

conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência 

à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica pelo cometimento, em tese do crime 

tipificado no artigo 129, § 9°, do Código Penal, por parte do requerido IURY 

JUNIOR DE ARAUJO, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei 

nº 11.340/2006.Assim, restando configurada a necessidade da medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando:AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da 

Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06).PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na 

quantia de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais), majorado conforme 

a variação desse, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06).SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior 

decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, 

c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único, 
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da Lei Adjetiva Civil.Com relação ao pedido de “restrição ou suspensão de 

visitas do requerido ao dependente”, aguardo a realização do estudo 

psicossocial das partes para sua apreciação.No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, 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).Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

servindo este documento como próprio ofício a ser 

encaminhado.Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06.Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial 

Plantonista.Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste 

nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de 

otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Cumpra-se.Trasladem-se as principais peças destes 

autos para o respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após 

arquivem-se.Várzea Grande-MT, 16 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, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 14 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518814 Nr: 23820-69.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CABSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IURY JUNIOR DE ARAUJO, Cpf: 

05556792178, Rg: 2671053-6, Filiação: Regina Aparecida de Araujo, data 

de nascimento: 07/04/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone 65 99984-5534. atualmente em local incerto e não 

sabido

Despacho/Decisão: VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por CRISTIANE ALVES BARREIRO SOUZA PAIVA, 

nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, 

conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência 

à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica pelo cometimento, em tese do crime 

tipificado no artigo 129, § 9°, do Código Penal, por parte do requerido IURY 

JUNIOR DE ARAUJO, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei 

nº 11.340/2006.Assim, restando configurada a necessidade da medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando:AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da 

Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06).PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na 

quantia de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais), majorado conforme 

a variação desse, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06).SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior 

decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, 

c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único, 

da Lei Adjetiva Civil.Com relação ao pedido de “restrição ou suspensão de 

visitas do requerido ao dependente”, aguardo a realização do estudo 

psicossocial das partes para sua apreciação.No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, 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).Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

servindo este documento como próprio ofício a ser 

encaminhado.Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06.Tendo em vista que a urgência da medida.Outrossim, 

determino, também, que a Senhora Gestora conste nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça.INTIMEM-SE as 

partes.Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Cumpra-se.Trasladem-se as principais peças destes autos para o 

respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após arquivem-se.Várzea 

Grande-MT, 16 de novembro de 2017.Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito ( Nos termos do artigo 363,§ 1º, do código de 

Processo Penal, por analogia.

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, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 
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decisão em anexo/abaixo transcrita. ADVERTÊNCIA: O não cumprimento 

de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na 

decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei 

11.340/06.

Várzea Grande, 14 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 489667 Nr: 7842-52.2017.811.0002

 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: HDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA DE ARAUJO 

BALDUINO MEDEIROS - OAB:9519/O, SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18.968

 Analisando os autos, evidencio que não há preliminares ou nulidades a 

serem apreciadas, dessa forma, dou como saneado o feito. No tocante ao 

reconhecimento e dissolução da união estável, entendo que tal matéria 

depende de produção probatória, com o fim de comprovar a convivência 

pública, contínua, duradoura entre as partes, devendo as partes juntaram 

certidão de nascimento atualizada.Determino a intimação das partes para 

juntarem nos autos suas respectivas certidões de nascimento, 

devidamente atualizadas, no prazo de 10 (dez) dias. No tocante a partilha 

de bens, passo a sanear o processo nos termos do artigo 357, do CPC.I – 

não há questões processuais pendentes:II - delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de 

prova admitidos:a)provas documentais e testemunhais.III - definir a 

distribuição do ônus da prova:1)Fato constitutivo pela autora2)Fato 

impeditivo, extintivo e modificativo do direito do autor pelo réu.IV - delimitar 

as questões de direito relevantes para a decisão do mérito:Os bens a 

partilhar e o quinhão devido a cada parte; e demais questões pertinentes 

ao deslinde do feito. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 08 de novembro de 2018 às 14h00min. Advirtam-se às partes que, nos 

termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”.Quanto ao 

pedido formulado pelo requerido as fls. 92/96, acolho a cota ministerial de 

fls. 102/103 e deixo de apreciar o pedido uma vez que o requerido deverá 

formular tal pedido nos autos de reintegração de posse perante ao Juízo 

da 3ª. Vara Cível desta Comarca. Intimem-se as partes e seus 

advogados.Ciência ao MPE. Cumpra-se. Várzea Grande, 06 de agosto de 

2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 495047 Nr: 11069-50.2017.811.0002

 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: MHSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE GALVÃO FERREIRA 

DO VALE - OAB:OAB/MT 10132

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para, por meio do divórcio, desconstituir o 

casamento havido entre as partes MARIA HELENA SATURNINO DE 

OLIVEIRA e CLAUDEMIRO DE ARRUDA FONTES, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se o mandado de averbação 

ao 3º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, fim 

de desconstituir o casamento havido entre as partes MARIA HELENA 

SATURNINO DE OLIVEIRA e CLAUDEMIRO DE ARRUDA FONTES. 

Expeça-se, também, carta de intimação à parte requerida –– com cópia 

desta sentença, para conhecimento.Nos termos do art. 356, §2º, do CPC, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença parcialmente de mérito 

proferida com relação ao divórcio. No tocante a partilha de bens, 

regulamentação de visitas, guarda e alimentos em favor dos filhos 

menores, determino a inclusão do feito no Direito Sistêmico.Intimem-se. 

Ciência ao MPE. Cumpra-se. Várzea Grande, 13 de julho de 2018.Eduardo 

Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 486700 Nr: 6048-93.2017.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO F. DO VALE 

- OAB:OAB/MT 10.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14603

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para, por meio do divórcio, desconstituir o 

casamento havido entre as partes CLAUDEMIRO DE ARRUDA FONTES e 

MARIA HELENA SATURNINO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o mandado de averbação ao 3º 

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, fim de 

desconstituir o casamento havido entre as partes CLAUDEMIRO DE 

ARRUDA FONTES e MARIA HELENA SATURNINO DE OLIVEIRA. 

Expeça-se, também, carta de intimação à parte requerida –– com cópia 

desta sentença, para conhecimento.Nos termos do art. 356, §2º, do CPC, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença parcialmente de mérito 

proferida com relação ao divórcio. No tocante a partilha de bens, 

regulamentação de visitas, guarda e alimentos em favor dos filhos 

menores, determino a inclusão do feito no Direito Sistêmico.Intimem-se. 

Ciência ao MPE. Cumpra-se. Várzea Grande, 13 de julho de 2018.Eduardo 

Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 533487 Nr: 6289-33.2018.811.0002

 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: VHV, IHV, IDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMH, SFH, LH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Dessa forma, determino o prosseguimento do feito de forma conjunta dos 

processos nº 6289-33.2018.811.0002 – Código 533487 e processo nº 

25703-51.2017.811.0002 – Código: 522391.Recebo a inicial e determino 

segredo de justiça (art. 189, inciso II e parágrafo único, do 

NCPC).Tendo-se em vista o preenchimento dos requisitos essenciais, 

cite-se e intime-se a parte requerida para cumprir a presente decisao e 

comparecer 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). No tocante ao pedido alimentos 

provisórios já foi arbitrado as fls. 28-verso, o correspondente a 70% do 

salário mínimo, cujo valor deve ser efetuaado mediante depósito bancário 

atéo dia 10 (dez) de cada mês, devendo o auor ainformar nos autos os 

dados bancários para o devido pagamento a ser realizado pela genitora 

dos menores. Com relação a regulamentação de guarda, determino a 

realização do estudo psicossocial com o encaminhamento dos autos à 
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equipe multidisciplinar do Juízo, para que procedam à realização do 

respectivo estudo com as partes, devendo encartar aos autos o 

respectivo laudo, no prazo de 20 (vinte) dias.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002337-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MAGALHAES (EMBARGANTE)

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERLEI LAMEL OAB - MT20943/O (ADVOGADO)

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002337-29.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: MATEUS MAGALHAES, 

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos. . 1. Certifique-se a tempestividade dos embargos 

propostos. 2. Se no prazo, RECEBO os EMBARGOS à execução, sem 

efeito suspensivo, diante da inexistência de pedido neste sentido, bem 

como em razão da parte autora não ter preenchido os requisitos 

necessários para atribuição do referido efeito (§ 1º, art. 919 do CPC). 3. 

Ouça o exeqüente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do CPC). 4. 

Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se vista 

dos autos ao embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob pena 

de preclusão. 5. A audiência de tentativa de conciliação será designada 

após o cumprimento dos atos acima determinados. 6. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001095-35.2018.8.11.0002

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)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DA COSTA 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006781-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

CARMO MANOEL FORTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006781-08.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: CARMO MANOEL FORTES Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007021-94.2018.8.11.0002

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:

LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 7 0 2 1 - 9 4 . 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: LUIZ ROBERTO 

MEDEIROS OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento das custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000842-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 0 8 4 2 - 4 7 . 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: JEFFERSON 

PEREIRA DE ALMEIDA 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 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. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que esta não informa a (s) parcela (s) em atraso, 

bem como, retornou com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, carecendo 

do comprovante de seu recebimento, uma vez que para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor. 4. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO 

BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, 

PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 
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EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA NÃO CARACTERIZADA. 

PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE 

IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. Para comprovar tal ato, no insucesso da 

diligência da serventia extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo 

devedor, deve ser realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, 

sob pena de acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SC - AC: 20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de 

Direito Comercial Julgado).” 5. Verifico também, que fora cadastrado no 

polo ativo da ação Bradesco Administradora de Consórcios, contudo, a 

parte credora informada no contrato é HSBC Brasil Administradora de 

Consórcio, constato ainda que a procuração e o contrato social 

encontra-se em nome de Ponta Administradora de Consórcios Ltda, de 

modo, que não ficou claro a quem pertence a titularidade do crédito. 6. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida 

notificação, bem como documentos que comprovem a titularidade do 

crédito em seu favor, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007013-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANDRE BAY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007013-20.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

FABRICIO ANDRE BAY 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 

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. Em análise aos autos, verifico que o autor 

juntou a notificação extrajudicial do réu, com o aviso de recebimento, 

porém o mesmo retornou com motivo “MUDOU-SE”, de modo que não ficou 

devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao débito. 4. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO 

BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, 

PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA NÃO CARACTERIZADA. 

PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE 

IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. Para comprovar tal ato, no insucesso da 

diligência da serventia extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo 

devedor, deve ser realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, 

sob pena de acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SC - AC: 20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de 

Direito Comercial Julgado).” 5. Em que pese a certidão de Id. 14638370 

verifico que esta não supre a ausência de protesto do título. 6. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006949-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006949-10.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GONCALO MENDES DA 

SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxas 

judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007546-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DA SILVA GOMES PAVEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007546-13.2017.8.11.0002; REQUERENTE: LILIANE DA SILVA GOMES 

PAVEZI REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos. 1. Trata-se de Ação de Cobrança c/c pedido de tutela de 

urgência para exibição de documentos, interposta pelo Espólio de Marcos 

Eduardo Pavezi por sua inventariante LILIANE DA SILVA GOMES em 

desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

ambos qualificados os autos. 2. Recebo a inicial posto que preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 3. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4º, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 4. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 5. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 30/10/2018, às 15h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 6. 

Consigne, também, que caso o requerido não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 
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(Art. 334, §5º, CPC). 7. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 8. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

9. No tocante à tutela pretendida e a inversão do ônus da prova, DEFIRO 

com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, em favor do autor, por vislumbrar sua 

hipossuficiência em face da parte requerida, motivo pelo qual determino 

venha a instituição financeira juntar o contrato Consorcial sob nº 044 

Grupo 7480. 10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291690 Nr: 11420-96.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASON MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MOSELE - OAB:44752 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

CAIXA SEGURADORA S/A., em desfavor de JASON MALHEIROS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer compareceu nos autos.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 775, 

925, todos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409724 Nr: 16480-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a expedição de mandado de citação nos endereços informados 

pelo exequente em fls. 105/106.

2. Em razão do devedor Guilherme Lomba de Melo, realizo a consulta de 

endereço pelo sistema INFOJUD, conforme extrato anexo, devendo a 

Secretaria deste Juízo expedir mandado no endereço localizado.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343316 Nr: 10535-14.2014.811.0002

 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 SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIA EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - 

OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:MT 12.503

 15. Desta feita, ACOLHO a preliminar de mérito apresentada pelo 

requerido e, com fundamento no inc. V, do artigo 485, do Código de 

Processo Civil, reconheço a existência de litispendência entre os 

presentes autos e o de código 11838-10.2007.8.11.0002 (201134), pelo 

que JULGO EXTINTO o presente processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.16. CONDENO o autor nas penas da litigância de má-fé, 

fixando-lhe multa no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa (artigo 80, V c/c artigo 81, CPC). 17. Considerando o princípio da 

causalidade, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, 

em favor do requerido, que fixo em 15 % sobre o valor da causa (CPC, art. 

85, § 2º).18. Determino a restituição do veículo apreendido, ao requerido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, ou, na sua impossibilidade, que deposite o 

valor do veículo, segundo os preços atualizados da tabela Fipe, à época 

da apreensão do bem.19. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se 

às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos. PIC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313884 Nr: 10111-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO DAVE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, Ricardo Neves da Costa - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Deixo de acolher por ora o pedido do autor em fl. 86, vez que este Juízo 

não possui acesso ao sistema SIEL - Sistema de Informações Eleitorais.

2. Concedo o prazo de 5 dias para que o autor pugne pelo que entender 

necessário para o deslinde do feito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 102560 Nr: 11509-32.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM ARROZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido do autor de fls. 176/176-v, vez que trata-se de feito 

sentenciado, onde o requerido, intimado a devolver o bem ou o equivalente 

em dinheiro não o fez.

2. Concedo ao autor o prazo de 5 dias para que pugne pelo que entender 

necessário para o deslinde do feito.

3. Em caso de inércia, arquivem-se os autos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429910 Nr: 748-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

instituto financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONAN NUNES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 
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constrição online.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 214093 Nr: 9434-49.2008.811.0002

 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: WANDERSON WILLIAM DE ALMEIDA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia das partes, remetam-se os autos ao arquivo, 

observadas as formalidades legais.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282099 Nr: 863-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CRED. 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP, FERNANDO 

MAURO ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 201134 Nr: 11838-10.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIA EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:MT 12.503

 Vistos.

.

1. Deixo de acolher o pedido de retratação postulado pelo requerido em 

sede de Agravo de Instrumento posto que não há comprovação de 

distribuição do referido recurso junto à Instância Superior.

2. Certifique-se a secretaria a tempestividade do recurso de apelação 

apresentado pelo autor às fls 131/138.

3. Tratando-se de sentença sem resolução do mérito e, atento ao que 

dispõe o art. 485, § 7º do CPC, mantenho a decisão tal como lançada.

4. Intimem-se o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1010, § 1º).

 5. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Considerando que nesta data proferi sentença de extinção nos autos 

de busca e apreensão nº 343316, em apenso, aguarde-se o deslinde 

daquela ação, já que, em caso de recurso, os autos serão remetidos em 

conjunto para apreciação do E. Tribunal de Justiça.

7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 392111 Nr: 6627-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DO PRADO BORGES ME, VINICIUS DO 

PRADO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o executado não fora citado, 

nem sequer houve tentativa de citação, motivo pelo qual, indefiro o pedido 

de fls. 57/58.

2. Não obstante, determino a intimação do exequente, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito, objetivando a citação do executado.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 328592 Nr: 24914-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROTILDES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15.904/O

 17. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, declaro 

rescindido o contrato, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão.18. Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, 

condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da causa (CPC, art. 85.19. Decorrido o prazo recursal, 

certifique e arquive-se com as baixas necessárias.20. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 6536 Nr: 732-76.1992.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INEASA IND. DE EMBALAGENS AMAZONIA 

S/A, EDSON TARCISIO DE OLIVEIRA CAMPOS, MAGDA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 16. Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do exequente e 

RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução. 

17. Custas pagas na distribuição. Deixo de condenar em honorários, por 

insubsistir contenciosidade.18. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

encaminhem-se aos autos ao arquivo, com as baixas e cautelas 

devidas.19. P. I. C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031816/8/2018 Página 541 de 552



 Cod. Proc.: 307003 Nr: 2841-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA REGINA DE ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCCHI - OAB:17.923A/MT, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Oliveira - 

OAB:OAB/MT 12.291

 Vistos.

1. Inicialmente, retifique-se os registros do feito para cumprimento de 

sentença, conforme determinado às fls. 65.

2. Outrossim, em análise à certidão de fls. 66, verifico que a parte 

executada não fora devidamente intimada, considerando o equívoco na 

habilitação dos patronos representantes do polo ativo, ora executado.

3. Com efeito, fora habilitado para receber as intimações do polo ativo, o 

advogado Dr. Emerson Chaves de Oliveira, patrono da requerida, bem 

como, a Dra. Carla Passos Melhado, a qual não tem procuração nos autos.

4. Desta forma, indefiro, por ora, o pedido de indisponibilidade financeira e 

determino a intimação da parte executada, nos termos da decisão de fls. 

65.

5. Não obstante, determino que a Secretaria da Vara providencie as 

retificações necessárias, com a devida habilitação dos representantes da 

parte executada, para o fim de receberem intimações.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 92601 Nr: 2296-02.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR CARLOS GIROTTO, REGINALDO 

FERREIRA DA SILVA, CLÓVIS ZEVE COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO ROBERTO A DOS REIS - 

OAB:6.710, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, MARCOS 

ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:MT/6811-B

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento 

da ação, dadando andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 247352 Nr: 7169-06.2010.811.0002

 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: JAIR GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

.

1. Intimem-se o patrono do autor a manifestar-se sobre o depósito judicial 

a título de honorários de sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Havendo concordância, desde já defiro a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor do patrono, mediante a comunicação dos dados 

bancários para a respectiva transferência.

 3. Quanto aos cálculos apresentados pelo requerido, considerando a 

inércia do autor, embora devidamente intimado, HOMOLOGO-OS para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos.

4. Em caso de inexistência de pedidos das partes, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas necessárias.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 80488 Nr: 2990-05.2005.811.0002

 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): VADIESEL MECÂNICA LTDA, VAGNER 

SPIGUEL, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido formulado pelo exequente às fls. 123/124, 

requerendo a penhora do veículo indicado na consulta realizada por meio 

do sistema Renajud (fls. 120).

2. Em análise ao extrato, observo que o veículo indicado possui restrição.

3. Para apreciação do pedido do exequente, necessário se faz, 

primeiramente, saber quem é o credor fiduciário do veículo, a fim de se 

obter informações sobre eventual crédito do executado junto àquela 

instituição, já que, somente com a quitação do contrato do veículo é que 

será possível aferir tal situação.

4. Assim, considerando a inexistência de informações sobre o credor 

fiduciário, deixo de acolher, por ora, o postulado retro.

5. Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário para o deslinde da ação.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104385 Nr: 556-72.2007.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMACIL DISTR. MATO GROSSO DE 

CIGARROS LTDA, DIOMAR DE SOUZA VERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680, JULIANO 

DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:RO 2484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - 

OAB:5967/MT

 Vistos.

.

1. Apensem-se os presentes autos à Ação Revisioinal nº 96530, de modo 

a evitar decisões conflitantes, pois, em princípio, vejo que ambos os 

processos cuidam do mesmo crédito.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 328119 Nr: 24449-82.2013.811.0002

 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: EROTILDES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O

 Vistos.

.

1. Ao arquivo, observando-se as formalidades legais.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 46179 Nr: 1490-06.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DONIZETE DA MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Solange Cristina De Oliveira 

- OAB:8424

 Vistos.

.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente manifestar nos 

autos, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do 

feito.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 96530 Nr: 6017-59.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMACIL DISTR. MATO GROSSO DE CIGARROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, DR. GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5.967, 

Elias Vanin - OAB:10026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 Vistos.

.

1. Apensem-se os presentes autos à Ação Monitória nº 104385, de modo 

a evitar decisões conflitantes, pois, em princípio, vejo que ambos os 

processos cuidam do mesmo crédito.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 59678 Nr: 5382-83.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA BUSINESS REPRESENTAÇOES LTDA, 

FLÁVIA ANA GAZZONI, EDINA RUTHY GAZZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTÔNIO GASPARELO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7191, JOSÉ ANTONIO GASPARELO JUNIOR - 

OAB:MT 7.191, Leonardo de Mesquita Vergani - OAB:8000, REGIANE 

ALVES DA CUNHA - OAB:MT 7.712

 Vistos.

.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente manifestar nos 

autos, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do 

feito.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283362 Nr: 2221-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO NICOLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:, WILLIAN 

YAMAMURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a carta de citação (fls. 101) fora 

expedida para endereço diverso daquele indicado às fls. 99, conforme AR 

acostado às fls. 102, estando em desacordo com a determinação de fls. 

100.

2. Desta forma, antes de analisar o pleito de fls. 112/113, determino o 

cumprimento da decisão de fls. 100, devendo ser observado o endereço 

indicado às fls. 99 (Avenida Perimetral das Samambaias, 1680, Nova 

Mutum/MT, CEP 78.450-000).

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 400254 Nr: 11438-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JESUS DA SILVA, GENECY 

APARECIDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414-OAB-SP, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 11.190

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

constrição online.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387184 Nr: 3416-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Expeça-se o mandado de citação no endereço informado pelo autor em 

fls. 54/54-v.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237565 Nr: 17331-94.2009.811.0002

 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: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELICE ALVES PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:, JEFFERSON DO CARMO ASSIS - OAB:04680, LUCAS AZEVEDO 

NOGUEIRA - OAB:OAB/PR 79.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 243785 Nr: 4818-60.2010.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA AUXILIADORA DE ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar no prazo de 5(cinco)dias, Requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 377904 Nr: 25238-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 50CLENI BARCELLOS DE SOUZA, CLENI 

BARCELLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairro Jardim Glória II em Várzea Grande, na conta única 

eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado no www.tjmt.jus.br, link 

emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239396 Nr: 816-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

CONFIANÇA LTDA - ME, WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - 

OAB:5019/MT

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 109859 Nr: 5723-70.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA, 

PAULO REOLON, MARINA ZOE FOLLE REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:9.270, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário. Decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 285102 Nr: 4150-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente dos documentos procuratórios e substabelecimento juntados aos 

autos, determino a regularização processual, conforme requerido.

2. Quanto ao pedido de arresto nas contas do executado para constrição 

de valores (fls. 68 e 71), verifico que recentemente já fora realizada 

consulta, conforme se depreende do extrato de fls. 64/65, não havendo 

justificativa para nova consulta.

3. Assim, determino que venha a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido impulso ao processo, requerendo o que de direito para 

o prosseguimento do feito.

4. Em caso de inércia, intime-se o exequente pessoalmente, a manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, no mesmo prazo, sob pena de 

extinção (CPC, art, 485, § 1º).

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 399874 Nr: 11274-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA, JOSÉ ANTONIO LOPES, RODO SHOP TRANSPORTES LTDA ME, 

LOPES & TORRES LTDA ME, AGROPECUÁRIA JK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERFEIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11.322/MT

 Vistos.

1. A fim de viabilizar a análise do pedido do exequente de fls. 144/144-v, 

concedo o prazo de 5 dias para que este informe a placa ou o número do 

chassi dos bens indicados, vez que são necessários para a penhora nos 

moldes pugnados.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 404842 Nr: 13825-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA, JOSÉ ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do pedido do exequente de fls. 68, todavia, conforme consta em 

sentença, as custas iniciais encontram-se devidamente pagas, motivo pelo 

qual deixo de acolher o pedido e determino o retorno dos autos ao arquivo.
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2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 227289 Nr: 7461-25.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC&CL-M, EDRC, NLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

2. No mais, intimem-se o cessionário a dar andamento ao feito, requerendo 

o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o cessionário, doravante 

autor, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, § 1º).

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 517541 Nr: 23074-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL CARVALHO & CIA LTDA, DORIVAL 

CARVALHO FILHO, ENILZE SILVIA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT 9.899, RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - OAB:MT 18.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Determino a remessa dos autos à Secretaria deste Juízo para o 

cumprimento da decisão de fls. 194, mais precisamente em seu item 2 e 

seguintes.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 256653 Nr: 14455-35.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVALCARVALHO E CIA LTDA, DORIVAL 

CARVALHO FILHO, ENILZE SILVIA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da determinação exerada nesta data nos 

autos em apenso (Cód. 256653), após, conclusos.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 249299 Nr: 8805-07.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISMÃ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

PAULO CÉZAR GIOCONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GILMAR MAXIMINO BRESCIANI - OAB:52.463, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recolhimento da diligência pelo exequente, expeça-se o 

mandado de execução.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281491 Nr: 206-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BORGES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

constrição online.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316999 Nr: 13362-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANA DELGADO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o postulado retro, uma vez que já fora realizada busca de 

endereço pelo sistema BACENJUD, conforme extrato de fls. 93.

2. Desta forma, manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos da decisão de fls. 91.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325469 Nr: 21854-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRCUITO AUTOMÓVEIS LTDA, JOÃO VINICIUS 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o cessionário para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos o Termo de Cessão, bem como a relação de créditos cedidos em 

seu favor, no intuito de demonstrar sua titularidade do crédito em relação 

ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385528 Nr: 2345-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS, APARECIDA VIERA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 
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JUNIOR - OAB:14176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a Intimação do Autor efetuada na Certidão de fls. 71, pois o 

depósito da diligência efetuado nos autos está em desacordo com o 

endereço requerido para expedição de mandado na petição do autor de 

fls. 62. Desta forma, intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a 

diligência do Oficial de Justiça corretamente no bairro Jardim Marajoara I 

em Várzea Grande, na conta única eletrônica do Tribunal de Justiça deste 

Estado no www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237323 Nr: 17138-79.2009.811.0002

 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 LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA SIMÕES PESSOA - 

OAB:112.202, VANESSA CASTILHA MANEZ - OAB:331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação do autor efetuada na Certidão de fls. 143, pois o 

depósito da diligência efetuado nos autos está em desacordo com o 

endereço requerido para expedição de mandado na petição do autor de 

fls. 100. Desta forma, intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a 

diligência do Oficial de Justiça corretamente no bairro Joaquim Curvo em 

Várzea Grande, na conta única eletrônica do Tribunal de Justiça deste 

Estado no www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 389177 Nr: 4835-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE DOS ANJOS FRANÇA - ME, ARLETE 

DOS ANJOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido do exequente formulado às fls. 71/71-v e, para tanto, 

determino que se proceda a penhora da fração corresponde a parte da 

executada ARLETE DOS ANJOS FRANÇA do imóvel matriculado sob o 

n.47.843, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Serviço Notarial e de 

Registros desta comarca, mediante TERMO nos autos (CPC – §1º, art. 

845), devendo, por conseguinte, ser o executado intimado da respectiva 

PENHORA, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente (CPC. art. 841, 

§s 1º e 2º), e por este ato constituído DEPOSITÁRIO, ao passo que seu 

marido deverá, também, ser intimado (CPC - art. 842), pessoalmente.

2. Providencie o exequente a averbação da penhora levada a efeito nos 

autos, junto ao registro imobiliário competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou termo, independentemente de mandado judicial, nos 

termos do art. 844 do CPC.

3. Após, intime-se o exequente para que no prazo de 5 dias pugne pelo 

que entender necessário.

4. Após, conclusos.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331615 Nr: 342-37.2014.811.0002

 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): APARECIDO VELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Assim, constatada a insuficiência da penhora de dinheiro, realizada via 

BacenJud, a penhora dos referidos bens não viola a ordem legal do art. 

835, do CPC, razão pela qual, acolho o pedido de PENHORA sobre os bens 

dados em garantia, indicados em fls. 63/63-v, bem como os móveis que 

guarnecem a residência do executado, desde que de elevado valor ou os 

que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida, excepcionando os legalmente protegidos (CPC, art. 833), 

mediante TERMO nos autos (CPC – §1º, art. 845), devendo, por 

conseguinte, ser o requerido intimado da respectiva PENHORA, na pessoa 

de seu advogado ou pessoalmente (CPC. art. 841, §s 1º e 2º), e por este 

ato constituído DEPOSITÁRIO.5. Na sequencia, expeça-se mandado de 

avaliação dos bens penhorados, e, sobre ela, manifestem-se as partes no 

prazo de 05 (cinco) dias.6. Defiro os benefícios do artigo 212, §2ª do 

CPC.7. Expeça-se o necessário.8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324840 Nr: 21226-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVELL AUTO MOLAS - EPP, MARIA JOSE DE 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Tendo em vista que a Decisão/Determinação de 14/07/2016 ( fls. 127) não 

foi publicada, faço nova intimação das partes com o seguinte teor: . " 1. 

RECEBO os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, uma vez que a 

parte autora não preencheu os requisitos necessários para atribuição do 

referido efeito (§1, art.919 do CPC).

2. Ouça o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias – (art.920, I, do CPC)

3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se 

vista dos autos ao embargante para manifestar , em dez (10) dias, sob 

pena de preclusão.

4. Após, conclusos para os fins do art. 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução).

.5. As providências"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307761 Nr: 3702-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO EHRHART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8194a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o recolhimento das custas relacionadas a 

distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos devidamente 

acompanha das respectivas guias e bem com da guia e comprovante de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça da Comarca Deprecada. 

Nada mais,___Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433972 Nr: 3422-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GUEBARRA SOLER FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Constatação, devendo ser recolhida através do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – 

Guia de Diligência. Nada mais, ____ Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 394538 Nr: 8099-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY PINHO ARRUDA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairro Nova Várzea Grande em Várzea Grande, na conta 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001005-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001005-27.2018.8.11.0002; AUTOR: MARCOS JOSE GONCALVES RÉU: 

BANCO PAN S.A., SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 1. Mantenho a 

decisão agravada por seus próprios fundamentos, em aplicação analógica 

do art. 1018, § 1º do CPC. 2. Aguarde-se o julgamento do mérito do 

Agravo de Instrumento, oportunidade que se dará prosseguimento ao 

processo. 3. No mais, seguem informações ao Agravo de Instrumento, 

digitadas em uma lauda. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001064-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINO DE CAMPOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001064-15.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: CARLINO DE CAMPOS NETO Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 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 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. Em análise aos autos, verifico que o autor colacionou a 

notificação extrajudicial, no entanto, denoto que a mesma encontra-se com 

valores divergentes aos constantes na inicial e na planilha de débito e que 

não consta na notificação a data da(s) parcela(s) em atraso (s), deste 

modo, devido à divergência do autor no caso em comento não ficou 

claramente demonstrado a mora do requerido. 4. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sanes 

as irregularidades, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 

Cumpra-se. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000084-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000084-68.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSIAS DE 

OLIVEIRA SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. 

Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela 

qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, 

I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 

1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 12.713,58 (doze mil, setecentos e treze reais e 

cinquenta e oito centavos), conforme se verifica na planilha de débito 

constante na exordial. 4. Considerando que o autor pugna na inicial que o 

requerido realize o pagamento das parcelas vencidas e vincendas a fim 

de efetivar à purgação da mora, o valor das custas e taxas judiciárias 

devem corresponder a integralidade do débito. 5. Desta maneira, concedo 

ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

6. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 7. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 8. Às providências. 

., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007066-98.2018.8.11.0002

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:

LUZARDO MORAIS DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007066-98.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUZARDO MORAIS DE FREITAS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão 

da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser 

atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 21.173,36 (vinte e um mil, cento e setenta e três reais e trinta e 

seis centavos), conforme se verifica na planilha de débito constante na 

exordial. 4. Considerando que o autor pugna na inicial que o requerido 

realize o pagamento das parcelas vencidas e vincendas a fim de efetivar 

à purgação da mora, o valor das custas e taxas judiciárias devem 

corresponder a integralidade do débito. 5. Desta maneira, concedo ao 
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autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

6. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 7. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 8. Às providências. 

., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006595-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006595-82.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP Vistos. .. 1. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão dos bens descritos na inicial, objetos de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Em análise aos autos, verifico que o autor 

colacionou o contrato pactuado pelas partes, no entanto, denoto que os 

bens objetos desta ação de busca e apreensão, não se encontram 

descritos no mesmo. Explico. 4. Em que pese o autor ter trazido ao feito as 

notas fiscais dos bens, não ficou devidamente comprovado a ligação dos 

bens informados na inicial com o contrato. 5. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, 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) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006600-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITO ANDRE DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006600-07.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELITO ANDRE 

DA ROSA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003347-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILSON PEREIRA GUEDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003347-11.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

JAMILSON PEREIRA GUEDES 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 à 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). 3. Em análise aos autos, verifico que o autor colacionou 

Notificação Extrajudicial, no entanto, esta retornou com o motivo “NÃO 

PROCURADO”, carecendo do comprovante de seu recebimento. 4. Pois 

bem, em que pese à juntada do instrumento de protesto, verifico que não 

foram esgotados todos os meios para localização do requerido a fim de 

efetivar sua constituição em mora. 5. Nesse sentido: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA 

-NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO 

- RÉU NÃO PROCURADO - INVALIDADE DO ATO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Patente a mora, e tendo a financeira cumprido os ditames 

legais, expedindo notificação para o endereço declinado pelo réu no 

contrato, não pode esta ser considerada válida, vez que não recebida. É 

desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no recebimento 

no aviso, mas a notificação precisa ser recebida. In casu, considerando 

que a notificação não foi recebida após as tentativas de entrega, 

constando a anotação "não procurado", inviabilizando-se a pessoal 

notificação do réu, correta a r. decisão agravada. (TJ-SP 

20988113420188260000 SP 2098811-34.2018.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 12/06/2018)”. “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO 

INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO 
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DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – 

INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, 

Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 

22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 29/03/2017)”. 6. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005166-80.2018.8.11.0002

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:

PAIXAO & LISSONI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 5 1 6 6 - 8 0 . 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: PAIXAO & 

LISSONI LTDA - EPP 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, necessário 

se faz a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 

2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em análise aos autos, verifico que o 

autor não juntou aos autos o AR- Aviso de Recebimento da notificação 

encaminhada ao endereço da parte requerida, trazendo apenas a certidão 

do Serviço Notarial, assim, carece a notificação extrajudicial do efetivo 

comprovante de seu recebimento. 4. Nesse sentido: “EMENTA. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA PELO CARTÓRIO DE TÍTULOS 

E DOCUMENTOS DE JOAQUIM GOMES/AL.AUSÊNCIA DE JUNTADA DO 

COMPROVANTE DE ENTREGA COM "AR". MERA CERTIDÃO DOS 

CORREIOS. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO INEXISTENTE. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexistindo juntada nos autos de 

comprovante (AR), de que a notificação extrajudicial foi entregue no 

endereço indicado no contrato, a mora não está comprovada, sendo 

imprestável certidão lançada pelo Serviço Notarial, atestando a entrega 

com base em mera informação dos Correios.(TJ-BA - AI: 

00266308820178050000, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2018)”. 5. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane 

a irregularidade apontada, 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) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001189-80.2018.8.11.0002

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:

CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 1 1 8 9 - 8 0 . 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: CLAUDINEIA 

NEVES DE CRISTO 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 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. Em análise aos autos, verifico que o autor colacionou diversas 

Notificações Extrajudiciais, no entanto, constato que as encaminhadas no 

endereço no contrato retornaram sem o recebimento pela parte requerida. 

4. Ainda, em que pese o autor ter trazido ao feito uma notificação recebida 

por terceiro, afirmando se tratar da empresa da requerida, consigno que 

tal notificação não é válida, eis que fora recebida em endereço diverso ao 

do contrato. 5. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. 

INSURGÊNCIA DO BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO 

DA MORA. INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA PELA SERVENTIA 

INFRUTÍFERA, PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA NÃO 

CARACTERIZADA. PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL DESCUMPRIDO. 

EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o desenvolvimento 

válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o 

credor demonstre a constituição em mora do devedor. Para comprovar tal 

ato, no insucesso da diligência da serventia extrajudicial no endereço 

fornecido no contrato pelo devedor, deve ser realizado o protesto do título 

ou a intimação editalícia, sob pena de acarretar a extinção da demanda. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130431793 SC 2013.043179-3 

(Acórdão), Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 

21/08/2013, Quinta Câmara de Direito Comercial Julgado)” 6. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007017-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODETE DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007017-57.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MARIA 

ODETE DA COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 
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depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007546-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DA SILVA GOMES PAVEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007546-13.2017.8.11.0002; REQUERENTE: LILIANE DA SILVA GOMES 

PAVEZI REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos. 1. Trata-se de Ação de Cobrança c/c pedido de tutela de 

urgência para exibição de documentos, interposta pelo Espólio de Marcos 

Eduardo Pavezi por sua inventariante LILIANE DA SILVA GOMES em 

desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

ambos qualificados os autos. 2. Recebo a inicial posto que preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 3. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4º, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 4. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 5. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 30/10/2018, às 15h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 6. 

Consigne, também, que caso o requerido não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 7. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 8. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

9. No tocante à tutela pretendida e a inversão do ônus da prova, DEFIRO 

com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, em favor do autor, por vislumbrar sua 

hipossuficiência em face da parte requerida, motivo pelo qual determino 

venha a instituição financeira juntar o contrato Consorcial sob nº 044 

Grupo 7480. 10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006914-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE LIMA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006914-50.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: ALINE DE LIMA MAGALHAES Vistos. .. 1. Cuida-se de 

ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer 

fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007067-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007067-83.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA Vistos. 1. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO GMAC S/A, 

em desfavor de SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 14760857, o 

autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Considerando que a parte autora desiste do prazo recursal, certifique-se 

do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. 

P. I. C. 8. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004316-26.2018.8.11.0002

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:

JEFFERSON DE OLIVEIRA CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 4 3 1 6 - 2 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: JEFFERSON DE 

OLIVEIRA CHAGAS Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em 

desfavor de JEFFERSON DE OLIVEIRA CHAGAS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 14187618, o autor veio aos 

autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial 

sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002214-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERIACO FAVILIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002214-31.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CERIACO FAVILIANO DA SILVA 

Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de CERIACO FAVILIANO 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de 

Id. 13998111, o autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Custas pagas na distribuição. 6. Considerando que a parte autora 

renunciou o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 

7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 

 

V PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO REALIZADO 

PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 

    

                          

EDITAL N.º 18/2018/RH-VG 
 

 

 O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, Dr. 

JONES GATTASS DIAS, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

RESULTADO DEFINITIVO do V Processo Seletivo para Contratação de Estagiários 

realizado no dia 24 de junho de 2018, em conformidade com item 7 do Edital N.º  

3/2018/RH-VG, publicado em 16.5.2018, no DJE n.º 10256/2018. 

 

1 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
CLASSIFICAÇÃO NOME INSCRIÇÃO NOTA SEMESTRE PONTUAÇÃO 

PORTUGUÊS 

DATA 

NASCIMENTO 

1 POLLYANNA BENZI BASTOS 4628 8,0 Não consta 2,0 14.12.1985 

2 VITÓRIA ALMEIDA DA SILVA 4862 5,5 6º 1,5 4.11.1997 

3 ELDER CURVO TAQUES 4412 5,5 4º 0,5 18.7.1991 

4 LUCAS CORREIA DE CAMPOS 4797 5,0 5º 1,5 24.8.1995 

5 JORGE FERNANDO DOS REIS 

ALBUÊS 

4525 5,0 3º 0,5 4.9.1998 

6 LARISSA FERREIRA DA SILVA 4529 5,0 2º 1,0 13.5.2000 

7 LUCAS MATEUS MAIA 

STRAGLIOTTO 

4536 5,0 Não consta 1,5 18.8.1998 

 

2 - DIREITO 

 
CLASSIFICAÇÃO NOME INSCRIÇÃO NOTA SEMESTRE PONTUAÇÃO 

PORTUGUÊS 

DATA 

NASCIMENTO 

1 MOACIR VIEIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR 4755 9,5 6º 2,0 23.2.1995 

2 NATELY APARECIDA SENABIO JUVENAL 4570 9,0 6º 1,0 6.5.1996 

3 FABRÍCIO MARQUES HOMEM 4789 9,0 Não consta 2,0 8.2.1997 

4 GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA 4886 8,5 8º 1,0 18.9.1993 

5 LUIZ FELIPE CARMO DE SOUZA 4651 8,5 7º 1,5 7.4.1997 

6 GIULIA MATIDE MORAES DA CUNHA 4641 8,5 7º  1,0 22.1.1997 

7 VANESSA SAEKO WATANABE 4459 8,5 5º 2,0 5.1.1982 

8 BRUNO MÁXIMO FRANDALOSO 4589 8,5 5º  1,0 16.4.1998 

9 DENEBOLA OBOLARES DO NASCIMENTO 4854 8,0 7º 1,0 25.3.1997 

10 THAYNARA JENNIFER ALVES DA SILVA 4901 8,0 6º 1,5 15.4.1998 

11 ANA CAROLINA DENZI BASTOS 4626 8,0 Não consta 2,0 25.11.1997 

12 CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES 4686 8,0 Não consta 2,0 9.1.1998 

13 DAYSSON OLIVEIRA DOS SANTOS 4631 7,5 7º 1,5 22.4.1996 
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14 CATILAINE METZLER 4571 7,5 7º 1,0 21.8.1977 

15 CARLINA BEATRIZ DA SILVA 4517 7,5 7º 1,0 8.9.1997 

16 LIZANDRA FLÁVIA MALAQUIAS 

SANTIAGO 

4574 7,5 6º 2,0 10.6.1997 

17 BARBARA GUTEMBERG COSTA 4659 7,5 6º 1,5 4.3.1997 

18 CARLAYNE ARAÚJO CALMON SANTOS 4489 7,5 5º 1,5 6.6.1998 

19 MARIANA STAPHANY RIBEIRO 

CARVALHO CRAUS 

4464 7,5 5º 1,5 27.3.1990 

20 LEONARDO RIBEIRO ROSE 4606 7,5 5º 1,0 31.8.1998 

21 DUAN ALDO DE MORAES 4437 7,5 3º 2,0 5.5.1994 

22 TIAGO RODRIGO BINSFELD 4661 7,5 3º 1,5 19.4.1988 

23 CAMILA FERNANDA FELICIANO 

FERRAREZ 

4495 7,5 Não consta 1,5 25.4.1995 

24 BRUNA DA SILVEIRA SOUZA 4437 7,0 8º 1,0 25.12.1996 

25 CATIANE JANJOB SOUZA PINTO 4555 7,0 7º 1,0 25.11.1985 

26 MEYLIN GABRIELLE ANTONIO DE 

FREITAS 

4610 7,0 7º 1,0 2.6.1998 

27 THAIZA CRISTINA SALES DE ALMEIDA 4803 7,0 7º 0,5 9.1.1995 

28 JULIETTE TROVISCO MESQUITA 4887 7,0 6º 1,5 11.8.1995 

29 MILENA MARIA DE ALMEIDA BARROS E 

SILVA 

4839 7,0 6º 1,0 11.8.1998 

30 THAIS ARRUDA MANOEL  4499 7,0 6º 0,5 16.2.1998 

31 RENATA ALVES FELICIANO DE SOUSA 4913 7,0 5º 1,5 21.8.1981 

32 CLAUDIELLEN ROCHA MACEDO 4415 7,0 5º 0,5 21.2.1995 

33 MATHEUS CORREIA DE CAMPOS 4808 7,0 4º 1,0 24.8.1996 

34 BEATRIZ DA SILVEIRA SOUZA 4809 7,0 Não consta 2,0 4.5.1995 

35 ROGER BRAGA DE ALMEIDA MOREIRA 4612 7,0 Não consta 1,5 25.2.1997 

36 GUILHERME HENRIQUE CESÁRIO 

ARANTES 

4520 7,0 Não consta 1,5 24.10.2000 

37 MILTON DA SILVA MELLO 4561 6,5 8º 1,5 31.10.1970 

38 FLÁVIO LUIS GONÇALVES SIQUEIRA 4218 6,5 8º 1,5 27.3.1996 

39 ELVIS LUAN DA SILVA 4723 6,5 8º 1,0 18.6.1991 

40 MICHELY CRISTIANE BATISTA 

ESPINDOLA 

4524 6,5 8º 1,0 11.6.1996 

41 LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA 4456 6,5 8º 1,0 20.10.1996 

42 KAROLLAYNE APARECIDA FERREIRA 

FIGUEIREDO 

4885 6,5 8º 1,0 22.8.1997 

43 DANILO PEREIRA DA SILVA 4914 6,5 8º 1,0 27.11.1997 

44 LETÍCIA AIMÊ DA SILVA E SILVA 4471 6,5 7º 1,5 26.2.1998 

45 AMANDA VIANNA BORRO 4568 6,5 7º 1,0 20.6.1982 

46 ANDIARA CACERES DA SILVA 4600 6,5 6º 2,0 17.12.1983 

47 THIAGO GABRIEL CAVALCANTE SILVA 4822 6,5 6º 2,0 20.7.1998 

48 SABRINI XAVIER CURADO 4814 6,5 6º 1,5 21.3.1998 

49 ELIZEU SANTOS DE ANDRADE 4858 6,5 6º 1,0 2.3.1998 

50 JACKSON VELASQUE MAGALHAES 4595 6,5 5º 0,5 3.4.1992 

51 IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA 4683 6,5 4º 1,5 23.7.1998 

52 LAUDRIELLY STEFANI MARTINS DA 

SILVA 

4691 6,5 4º 1,0 26.10.1999 

53 PÂMELA PEREIRA BRITO 4425 6,5 3º 1,5 22.3.1998 

54 LETÍCIA COSTA E SILVA 4554 6,5 3º 1,5 3.7.1998 

55 ARTHUR MASSAFRA REZENDE 4592 6,5 3º 1,0 15.4.1998 

56 FRANCIELI DE OLIVEIRA RITELA 4634 6,5 3º 1,0 11.3.1999 

57 RYCIERI LUIG PINHO DE SOUZA 4833 6,5 3º 0,5 20.2.1998 

58 VICTOR MACHADO DA SILVA 4826 6,5 Não consta 1,0 18.3.1997 
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59 ADRIANA CORREA FERREIRA 4475 6,5 4º 0,5 8.12.1990 

60 MAYKON ARRUDA CAMPOS 4865 6,0 8º 1,5 5.6.1996 

61 GABRIELA RODRIGUES VILAS BOAS 4642 6,0 8º 1,5 27.6.1996 

62 CAROLINA DE MELO OLIVEIRA 4774 6,0 8º 1,5 9.7.1997 

63 RONALD PATRICK DE SOUZA 4498 6,0 8º 1,0 31.3.1992 

64 AMANDA BARBOSA SICÓTI 4848 6,0 8º 1,0 29.7.1996 

65 ERIKA REGINA DA SILVA ARRUDA 4714 6,0 8º 1,0 10.12.1996 

66 EVINY CHRISTINA DA SILVA  4452 6,0 7º 1,5 24.1.1997 

67 ANDRECARLA ALVES DOS SANTOS 4586 6,0 7º 1,0 14.8.1978 

68 ADRIANA COLAÇO 4830 6,0 7º 1,0 7.6.1985 

69 SIMONY SILVA CRUZ 4708 6,0 7º 1,0 5.11.1985 

70 RAYANNY DA SILVA MACHADO 4398 6,0 7º 1,0 30.12.1986 

71 DÉBORA LARISSA RODRIGUES DOS 

SANTOS 

4776 6,0 7º 1,0 4.3.1998 

72 PAMELA RAOANA GOMES DE SÁ  4534 6,0 7º 0,5 26.7.1995 

73 VIVIANE MARIA DE LIMA SOUZA 4432 6,0 7º 0,5 29.4.1996 

74 VIVIANE DA SILVA FIGUEIREDO 4823 6,0 7º 0,5 6.8.1997 

75 YURI VARGAS DEZINHO LEAL  4588 6,0 6º 2,0 30.10.1998 

76 CLAUDILÉIA MARQUES DA SILVA 4485 6,0 6º 1,5 19.11.1986 

77 FRANSUELEN ROBERTA DA SILVA COSTA 4897 6,0 6º 1,0 1.5.1993 

78 GIOVANNA TERSI GUIDES 4668 6,0 5º 1,5 10.4.1996 

79 DANILO DE JESUS BARBOSA  4924 6,0 5º 1,0 16.5.1990 

80 VICTOR EMANUEL CASTRO LEITE 4474 6,0 5º 1,0 30.5.1996 

81 NATALIA DE MELLO NASCIMENTO E 

SILVA 

4470 6,0 5º 0,5 12.5.1991 

82 CLARELIS NATALIA DE ANDRADE SILVA 4477 6,0 5º 0,5 23.12.1998 

83 LARISSA DOS SANTOS GOMES  4611 6,0 4º 2,0 12.3.2000 

84 MARCELLE DA SILVA DANTAS 

RODRIGUES 

4866 6,0 4º 1,5 1.4.1980 

85 ANA PAULA SURUBI DE OLIVEIRA 4420 6,0 3º 1,5 7.1.1981 

86 MATEUS RODRIGUES DA FONSECA 4543 6,0 3º 1,5 19.6.1998 

87 LUANA BATISTA CORIM 4632 6,0 3º 1,0 2.7.1999 

88 MIKE RIBEIRO DA SILVA 4532 6,0 3º 1,0 18.10.1999 

89 GABRIELLY VITÓRIA VENTURA DE 

ALMEIDA 

4621 6.0 3º 0,5 20.12.1999 

90 WILLIAN VINICIUS CAVALCANTE 

FERNANDES 

4690 6,0 Não consta 2,0 31.5.1996 

91 ANDRÉ LUIZ DE CAMPOS ARAÚJO 4593 6,0 Não consta 1,5 1.2.1990 

92 ALINE DA SILVA SANTOS 4747 6,0 Não consta 1,5 4.6.1994 

93 GABRIEL FERREIRA NOGUEIRA 4731 6,0 Não consta 1,5 17.1.1998 

94 ELIANE APARECIDA DOS SANTOS 4399 6,0 Não consta 1,0 23.1.1975 

95 WANDERSON SANTANA DA SILVA 4719 6,0 Não consta 0,5 8.5.1988 

96 OCTÁVIO CAETANO SIMÃO NETO 4481 6,0 Não consta 0,5 6.6.1990 

97 FERNANDA CARVALHO TAPAJÓZ  4405 6,0 Não consta 0,5 6.12.1995 

98 GILENO VICENTE DE SOUZA 4503 5,5 9º 1,5 5.3.1988 

99 CRISLAINE DIAS RODRIGUES 4871 5,5 8º 1,0 12.1.1991 

100 PRISCILLA CAVALCANTE DE MOURA 4622 5,5 8º 1,0 3.4.1991 

101 BRUNA RAFAELA BARROS DE FRANÇA 4713 5,5 8º 1,0 7.11.1991 

102 PRISCILA ARÁUJO  4407 5,5 8º 1,0 8.11.1991 

103 DEIVISON RIBEIRO PRIMO 4515 5,5 8º 1,0 30.7.1995 

104 RITA DE KÁSSIA METELO 4842 5,5 8º 1,0 15.11.1996 

105 BARBARA LAIS MARTINS DA COSTA 4687 5,5 8º 1,0 26.1.1998 

106 ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA 4497 5,5 8º 0,5 22.10.1996 

107 ANDRESSA QUEIRÓZ OLIVEIRA 4669 5,5 7º 1,5 7.11.1996 

108 REBBECCA DA SILVA SOUZA 4576 5,5 6º 1,0 8.2.1996 
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109 VICTOR HUGO CONEZA 4878 5,5 6º 1,0 5.11.1997 

110 ELLEN JORDANIA RODRIGUES PEREIRA 4625 5,5 6º 0,5 4.4.1990 

111 MADSON GONSALVEZ DE ALENCAR  4791 5,5 6º 0,5 22.11.1997 

112 BRENDON BURACHI  4577 5,5 5º 1,5 27.5.199 

113 JONNY OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO 4552 5,5 5º 1,0 31.8.1997 

114 LAIS DE OLIVEIRA SOUZA 4877 5,5 4º 2,0 26.8.1999 

115 KARLA VITTÓRIA DE OLIVEIRA 

MAGALHÃES 

4732 5,5 4º 1,5 10.4.2000 

116 CAMILLA RODRIGUES DOS SANTOS 4792 5,5 4º 1,0 2.10.1997 

117 PRISCILLA PANG MARTIM LEITE 

BOTELHO 

4527 5,5 4º 0,5 31.8.1990 

118 ALAN CARLOS DOS REIS ANDRADE 4678 5,5 3º 2,0 27.5.1992 

119 KAMILA EDUARDA MAGALHAES 

KAPICHE 

4450 5,5 3º 2,0 16.2.2000 

120 TACIELY FELIX DE MACEDO 4564 5,5 3º 1,0 23.3.1999 

121 DANIEL LOPES DA SILVA 4508 5,5 2º 1,0 2.9.1989 

122 ROSIENE OLIVEIRA DIAS 4762 5,5 Não consta 2,0 16.1.1998 

123 JULIA AMIKI RABELO 4837 5,5 Não consta 1,5 4.11.1996 

124 DAVISSON MOLINA SANTOS 4647 5,5 Não consta 1,5 25.3.1997 

125 PAMELA CRISTINA BELAI GINEZ 4888 5,5 Não consta 1,5 2.8.1997 

126 FELIPE PINHEIRO SOUZA DE ARAÚJO 4603 5,5 Não consta 1,5 13.10.1998 

127 ANA PAULA CANAVARROS DE PAULA 4926 5,5 Não consta 1,0 28.9.1986 

128 JOSIEL AMORIM VICENTE 4756 5,5 Não consta 1,0 16.2.1990 

129 ODENIRÇO PEDROSO DA SILVA 4754 5,5 Não consta 0,5 8.1.1972 

130 BEN HUR OURIVES DA SILVA 4436 5,5 Não consta 0,5 14.8.1976 

131 KATIUISCE DA SILVA FARIAS LEAL 4737 5,5 Não consta 0,5 29.8.1980 

132 EDER FRANK AIRES DOS SANTOS 4443 5,5 Não consta 0,5 3.11.1990 

133 ELIZANIA LARA XAVIER DE CAMPOS 4752 5,5 Não consta 0,5 11.11.1990 

134 PEDRO RODRIGUES MONTALVÃO NETO 4652 5,5 Não consta 0,5 18.3.1995 

135 LUCIELY BARBOSA FONSECA 4834 5,5 Não consta 0,5 3.4.1996 

136 JHENNYF VIEIRA MATOS  4463 5,0 8º 2,0 2.9.1996 

137 ISABELLE CICERO DE SÁ PEDROSO 

ALVARENGA 

4644 5,0 8º 1,0 6.2.1997 

138 WENDER ALVES MACEDO 4682 5,0 8º 0,5 30.1.1992 

139 HIGOR RODRIGO DE ALMEIDA 4434 5,0 8º 0,5 22.11.1994 

140 JANAYNA DE PAULA FONTINELLI 

BULHÃO 

4810 5,0 6º 1,5 17.8.1982 

141 THALIA MOULAZ GUILHERME SILVA 4403 5,0 6º 1,0 3.6.1997 

142 LARISSA FERREIRA FREITAS  4819 5,0 6º 1,0 10.6.1998 

143 MAKESUELY LUZIA DA SILVA 4518 5,0 6º 0,5 7.2.1985 

144 ERIKA PEREIRA DA COSTA 4400 5,0 6º 0,5 16.9.1997 

145 CAMILA DA SILVA SANTANA 4667 5,0 6º 0,5 19.11.1997 

146 TAIZA PIRES DE OLIVEIRA 4773 5,0 5º 1,0 18.6.1997 

147 ALINE CRISTINA SILVA DOS REIS 4484 5,0 5º 0,5 22.3.1996 

148 JULYA AVELAR ANGELIN 4689 5,0 4º 2,0 19.2.1999 

149 GABRIELA GOMES GIMENES 4869 5,0 4º 1,5 25.4.1999 

150 ALLAN NEVES MARTINS 4795 5,0 4º 1,0 15.12.1999 

151 ELIELSON ELEUTÉRIO  4813 5,0 3º 1,0 22.2.1987 

152 AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 

4424 5,0 Não consta 1,5 12.10.1982 
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153 WALCYR PEIXOTO DE SOUZA 4520 5,0 Não consta 1,5 6.7.1983 

154 EDUARDO ROCHA SILVA 4693 5,0 Não consta 1,5 3.11.1999 

155 JOÃO VICTTOR PORTES CLARO 4645 5,0 Não consta 1,5 4.1.2000 

156 LAYLA CRISTINA LIMA DE GODOY 4875 5,0 Não consta 1,0 29.11.1995 

157 EMANUELA PAVLACK DOS SANTOS 4560 5,0 Não consta 0,5 7.7.1998 

 

 

DESCLASSIFICADOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

NOME INSCRIÇÃO NOTA 

WUELITON CARLOS PIMENTEL 4870 4,5 
JHENYFER VITÓRIA LISBOA CASSIN 4526 4,5 

 

 

DESCLASSIFICADOS – DIREITO 

 

 

NOME INSCRIÇÃO NOTA 

RODRIGO MOLINA RAUSCHKOLB 4521 4,5 
ROSANGELA CRISTIANE ALBINA  DA SILVA FARIAS PEREIRA DOS  SANTOS 4514 4,5 
SIMONE REIS SANTANA 4821 4,5 
NATALLIA CRISTINA AMARAL SILVA BARBOSA 4607 4,5 
CAIO LEMES LOPES NASCIMENTO 4646 4,5 
BIANCA NOVAES SANTOS PETRONI 4491 4,5 
BELMIRO MENEZES ORMOND NETO 4802 4,5 
CAROLINA FERREIRA FABRO 4458 4,5 
LEANDRO NARDES NASCIMENTO  4469 4,5 
JOSIMAR OLIVEIRA SILVA 4567 4,5 
FLÁVIA CRISTINA CORREIA 4710 4,5 
GABRIELLY FERRAZ CABRAL ALBUÊS 4448 4,5 
GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA 4292 4,5 
ESTHER MARIANA DE SANTANA VILA 4740 4,5 
EVERLY OLIVEIRA RAMOS 4502 4,5 
DOUGLAS DO E. S. FIGUEIREDO 4565 4,5 
WELLEN RAYANNE DA SILVA SOUZA 4867 4,5 
PALOMA CRISTINA BUENO DO ESPÍRITO SANTO 4775 4,5 
RAFAEL VIANA DE ALMEIDA 4554 4,5 
PABLO KENENDY LIMA SANTOS 4705 4,5 
PETTERSON KENNEDY LEONCIO DE FREITAS 4902 4,5 
LUCAS LOPES SAMPAIO 4401 4,5 
LUAN CAMPOS NEVES 4706 4,5 
LORRAYNY CRYSTINY FERNANDES FERREIRA DA SILVA 4643 4,5 
LEONARDO SOARES DE SOUZA 4707 4,5 
IVANIA AUXILIADORA DE MORAIS 4538 4,5 
JOANA PAULINO DE SOUSA 4417 4,5 
HEITOR ALEXANDRE EMILIO CABANHAS 4533 4,5 
JACQUELINE SILVA ALMEIDA  4393 4,5 
JANAINA DA SILVA FIGUEIREDO 4419 4,5 
JEAN ALVES DA SILVA MIRANDA 4454 4,5 
ANA PAULA FERNANDES PAULA RABELO 4824 4,5 
ALINE PEREIRA MACHADO 4627 4,5 
THAMIRIS DA SILVA CRISÓSTOMO 4698 4,0 

RONAX FIXINA WEIMER 4910 4,0 
THALIA ALVE PARA 4831 4,0 
NIKAELA MICHELLY COSTA 4726 4,0 
MARIANA FRANCISCO BARNI 4602 4,0 
MARIA LUANA LUNARDI DE ALMEIDA 4442 4,0 

Disponibilizado - 16/08/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed.n. 10318  Caderno de Anexo - Página 6 de 8



NATHALYA CAMPOS SIMBO 4736 4,0 
CAROLINE BENEVIDES TRENTINI 4510 4,0 
CAIQUE COSTA SANTIAGO 4820 4,0 
KAREN PALMA PINTOR 4873 4,0 
KATIA VALERIA DA SILVA BICUDO 4879 4,0 
MILAYNE CAMILLA ALVES DA COSTA 4799 4,0 
GILBERTO RAFAEL LEITE DE CAMPOS 4659 4,0 
ELIZANGELA SIMÃO 4397 4,0 
DANIEL CAMPOS MACIEL 4850 4,0 
VANESSA DA SILVA GOMES 4477 4,0 
WITOR HERCULANO DOS SANTOS REZENDE 4843 4,0 
RAQUEL BRENDA DA SILVA SOUZA 4571 4,0 
GABRIELLY BARROS MARTINS 4559 4,0 
RAYANE ALVES SOUZA 4896 4,0 
PAMMELLA BESSA DOS SANTOS 4915 4,0 
IZABEL PONTES DE ARRUDA E SILVA 4421 4,0 
JESSICA MARQUES PARACATU 4591 4,0 
ANDREIA OLIVEIRA DOS SANTOS 4446 4,0 
GEIZE DOS SANTOS OLIVEIRA  4670 4,0 
FERNANDA RICHELLE FERREIRA 4614 4,0 
ANDRIELY LUISA DA CONCEIÇÃO COUTINHO  4594 4,0 
LUAN KAIQUE  4712 4,0 
LAYANNE TEIXEIRA PEREIRA DA SILVA 4429 4,0 
INGRID ARYANE PERALTA DA SILVA 4889 4,0 
PEDRO PAULO MATOSO DO NASCIMENTO 4917 4,0 

MARCELE FERNANDA PINHO RIBEIRO 4749 4,0 

ANTONIO CARLOS GIMENEZ 4416 4,0 

ANDRESSA OLIVEIRA ELIAS 4550 3,5 

QUEZIA DOS SANTOS MARTINS 4467 3,5 
LUCAS DA SILVA CORTÊS 4730 3,5 
LETÍCIA FERNANDA SOUZA DA SILVA 4844 3,5 
THAINA CAROLINE FEMOLIN   4695 3,5 
ROSIELE DA COSTA 4455 3,5 
ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR 4461 3,5 
MYLENA KAROLYNE FLORENTINO GUERRA 4768 3,5 
MARCIELLY DA SILVA MONTEIRO  4540 3,5 
CLEITON VENTURA SILVA 4544 3,5 
CAMILA BIANCA DE MORAES MARQUES 4494 3,5 
BENEDITO DE LIMA NETO 4863 3,5 
JOICE MAIRA ORLANDO MORAIS 4410 3,5 
KARINY PARREIRA ROSA 4676 3,5 
GABRIEL SOUZA DO ESPÍRITO SANTO 4457 3,5 
DAYANARA ALENCAR DE CARVALHO 4474 3,5 
DAIANE APARECIDA ARAÚJO DE SOUZA 4573 3,5 
RAIANE RIBEIRO SOUSA  4480 3,5 
VILMA MICHELI DE ARRUDA COSTA GALDINO 4790 3,5 
YASMIN KAROLINE ANDRADE ARAÚJO 4545 3,5 
JOELMA SILVA DE ALMEIDA 4656 3,5 
RAUL FELIPE XAVIER PEREIRA 4658 3,0 

KASSIA SALDANHA DE CAMPOS 4868 3,0 
JOSÉ FELIPE BOSCO DA CRUZ 4528 3,0 
MATHEUS MANOEL CAMPOS ARAÚJO 4720 3,0 
MARIA LUIZA ALMEIDA SANTOS 4499 3,0 
ROSEMERI FERRETI  4829 3,0 
VITORIA OLIVEIRA CORREIA 4890 3,0 
JESSICA VENTURA SILVA 4796 3,0 
JAQUELINE DE MORAES LANDIM 4519 3,0 
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JAINI XAVIER DOS SANTOS 4855 3,0 
ADRIANA LOUVEIRA FERREIRA  4408 3,0 
JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA CASARIM 4703 3,0 
ANA CRISTINA ALDAIA KWIECINSKI 4841 3,0 
KEITIANY SILVA PEREIRA  4578 2,5 

LAURA CRISTINA MOREIRA SILVA 4783 2,5 

MARIA EDUARDA BEZERRA CORDEIRO DE FREITAS 4840 2,5 

SUZANA CAROLINA MORAES MARQUES MAZARO 4492 2,5 

ROSANGELA DO CARMOS ARAÚJO RIBEIRO 4601 2,5 

ANA PAULA GIACOMINI 4761 2,5 

LOHANDRA KARENI FARIAS LEAL 4444 2,0 

RAFAELA CRISTINA DA SILVA LIMA 4394 2,0 

NATHALLY CANDIDO  4490 2,0 

LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA 4640 2,0 

 

 

            Várzea Grande, 15 de agosto de 2018. 

 

 

 

                         JONES GATTASS DIAS 

Juiz de Direito Diretor do Foro 
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